
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๙,๖๒๘ คน ขาดสอบ ๑,๗๕๘ คน คงสอบ ๗,๘๗๐ คน สอบได้ ๓,๓๒๙ คน สอบตก ๔,๕๔๑ คน (๔๒.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายเนติพงษ์ คงแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ อินทร์แก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงภวินท์ สุธีรานันท์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีณะกิจจา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงชญานี มิงเมือง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกัณติชา สายชนะพันธุ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงธีราลักษณ์ บุญแอ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงขวัญชนก หนูนวน

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงศันศนีย์ สงแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงชลวิสา แก้วทิพย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงกัลยา บุญแท่น

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๒
นายถวิล ขนาบแก้ว

๐๓/๑๒/๒๔๘๙

วัดโพธิปฐมาวาส

์

โพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกชกร ทองคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงกชกร แซ่ตัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกชพร จันทร์เพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงกนิษฐา สุวลักษณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายกริชกร ย่องลัน

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงกฤติญา จินจักแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายกฤษดี สุระกำแหง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายกวิน แปนเพ็ชร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายกิรติ รัตนแก้วมณี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายจักรพรรดิ ทองแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงจังคนิภา ศัลศาลา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงจารุวรรณ พรหมรักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงจารุวรรณ หม่อมท่า

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายจิณณวัตร รุจิรมณี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงจิดาภา ชุมคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงจินต์นิภา ประสานสงฆ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงจิรวรรณ แสงแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายจิรวัฒน์ จิตตพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงจิระสุภา ถีราวุฒิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ชูทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงจุฑามาส เพชรฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงชนาวดี ทวีจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงชิษณุชา นนทะพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกือกูล

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายฐปนยศ ยางทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงฐิติกานต์ ปะติสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายณฐพร ชัยโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายณัชพล ปะระวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายณัฐชนน เอียดประดิษฐ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา โปจีน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายณัฐพร รักษ์สุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายณัฐพล สุขสุวรรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายณัฐพล โชติช่วง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงณัฐพัชร์ สกุลผอม

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายณัฐฤดล นันทา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฐวดี จรเจริญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงณัฐวดี เอียดชุม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายณัฐวัตร สาสุธรรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงณิชานันท์ เกตุจุฬา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงดวงดารา เกือมา

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงตุลยา อิมจิต

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงทาริกา แก้วมาก

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายทีปกร บัวศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงธนพร คงศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ กิติมาตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงธนวรรณ ยีนิส

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายธนากร นิมเส้ง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายธนากร มงคลการ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงธรรมนิตาว์ อรุณพรอนันต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงธวัลพร แก้วกาธร

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายธีระพันธุ์ ศรีโท

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายธเนตร คงแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายนพคุณ พุทธทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายนพนันท์ พรหมแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงนภสร พรหมจันทร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายนัฐวุฒิ อินทรวิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ สุขกระโณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงนุชรียา สีสวนแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แพ่งพิบูลย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายปณิธาน เพียรเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายปภังกร พูลเกิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงปภัสศิริ สุวรรณพงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงปภานัน แก้วประดิษฐ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายประภากร นิยมเดชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงปาจรีย์ ช่อดอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงปาจรีย์ หุ่นแสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงปยนาถ ปานแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงปวรา มิงเมือง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ นะหนู

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายผดุงโชติ ผดุงทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายพงศภัค เกษตรสุนทร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายพงศ์สิรี พงษ์สุระ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงพรพรรณ พันคง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงพฤกษา เงาอนุรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายพฤฒิพงศ์ เพ็ญจำรัส

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายพลพล ขุนเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๘๙ เด็กหญิงพลอยพรรณ มะณีบัว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงพัณณิตา นาคสวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายพัทธนันท์ สุรการ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพิชญา ห้องโสภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงพิมพิศา ชัยวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายพีรภัทร แพงไชย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงฟอเดีย แล่ทองคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงภณิดา มากศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายภราดร สุวรรณโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายภัคพล ทองมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ จีนปาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงภิญญดา ทองเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายภูตะวัน สุวรรณศิลป

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปานฉำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายภูริณัฐ

ประสิทธิดำรงกิจ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงมาริสา ทองส่งโสม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายยศพัฒน์ เซ่งบุญเล่ง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงรวิสรา จันทร์ฉิน

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงรินรดา แสงสว่าง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงรุสสณา สุทธิธนกูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงรุสสณี สุทธิธนกูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา จุลวรรณโณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงลภัสรดา แสงจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงลักษิกา รัตนพาหุ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายวงศธร เหาตะวานิช

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายวรชิต แซ่ฉ่าย

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงวรนิตา ปนสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงวรนุช จันทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงวรรษมนตร์ อรุณพันธุ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงวรัชยา เหาตะวานิช

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายวริทร สุวรรณสิน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงวริยา ชูแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายวสวัตติ

์

พรหมมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงวัชญามล พูลเกิด

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายวัชรพล ยกรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายวันจักรี เดชเส้ง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงวิชญาดา กาญจนพิทักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงวีรวรรณ รัตนวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงศตพร ทับแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงศรัญญา อุไรสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ชูจิต

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงศศิริณี รัตนะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงศศิวรรณ เขียวคชชา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงศิรตา โคตัน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงศิริประภา ไชยสอน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงสายธาร ฟาขาวใส

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายสิทธิชัย วงค์ตาปอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายสิทธินนท์ หวังนุลักษณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงสิรินทิพย์ พาพิมพ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายสิริมงคล พรมดำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายสุทธิรักษ์ เพ็ชรบุญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุวดี เลิศมิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงสุวรีย์ อนุราช

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายอนพัทย์ แก้วเกลียง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงอนันญา แก้วจรวย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายอนิรุต เส้งสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายอนุชน จีนกลับ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขขา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงอภิชญา ทองเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงอภิชญา แก้วไชยศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชาตรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงอมายาวี แปะเง้าสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายอรรถพล อุนตรีจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงอรวรรณ์ พลหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงอริษา พรหมณ์เสนา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงอัจจิมา พลเทียง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงอัมภัสชา แสงจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายอัษฎา เอกพิทักษ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงอัสมา หมาดหลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงอาทิตยา สังข์ทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงอารดา บุญส่ง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงอารยา เพชรมณี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายอิทธิชัย โมปลอด

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงเขมิสรา ผลเงาะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ หอมจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงโซฟยา โต๊ะมิง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงไปรยา ตะนะโสภา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงกนกรดา แสงสีธรรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายกฤษฎา ศรีนพรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายกันต์กมล พิทักษ์จินดา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายกันธชัย แจ้งกระจ่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ สู่สม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงคัคนางค์ บ่อเตาะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กชายคุณากร ปนประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายจักรกฤษ เทพอัมพร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วมณี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายฉัตรชัย หะยีแวนาแว

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงชาลิสา เชยชม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายณัฐกร มณีรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงณัฐชา ย่อมดอน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงทัตพร สมประสงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายธนบดี เสาวคนธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงธนภรณ์ แตงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายธีระชัย หมันคำ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายธีรเทพ ห้องโสภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงนฤมล สีลาน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายนฤเบศ เหล็มมะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงนันทยา ไกลสนาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๘๙ เด็กหญิงประภาพรรณ
เพชรบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปลายฝน ธรรมรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงปวรินทร์ มณีสุวรรณ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงปยนันท์ สุวรรณรัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายพรรณพงษ์ อุไรสวัสดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ เทพแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อำไพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงภาณุมาศ ฉุ้นประดับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายภูริชญ์ กวินตระกูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายยศธร ปลอดทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงรมยกร รามภักดี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงรุจิรา บุญธรรม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงลลิตา คำแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงลลิตา จันโสภา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวรพันธ์ วงษ์ขันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงวรรณษา สะอาด

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงวิมพ์วิภา นุ้ยกูล

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงวิวรรณชนก อำพลนา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงศิรภัสสร คงเกือ

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงศิริภัสสร ดำไสย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายสรวิชญ์ เลิศลพ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสิรินทรา ชำนาญหาญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายสุรชัย หนูชัยแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงหัทยา โต๊ะเปะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายอมรเทพ สุดทุ่ม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงอลีเวีย ฤทธิโก

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงอัญริสา เก่งเดชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ชุมประเสริฐ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา วงศ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายอาทิตย์ ไพบูลย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงเขมจิรา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงเมธินี ทองเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงกนกพร ชัยกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายกรวิชญ์

วิทยาจารุประพันธ์ ๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายกอฟฟารี

่

ศรีศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญกูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายคณิต ศรีสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงชุลีพร สุขศรีสังข์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายฐิติภัทร อุฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายทรงพล พรหมแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายธนกร คงทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงธิฌา ศรีทองคง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายนภคริต กางกิจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายนวชาติ บุญราศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายพิชุตม์ หยูหนูสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงยลดา เพ็ชรรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗ / ๙๖

้
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สข ๕๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายยศกร โปจีน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายรชต แก้ววิจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายรังษ์สิมันต์ หะยีมะมิง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายสรวิชญ์ สถิรวณิชย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุภาพร สมโน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุวิมล เมฆเรือง

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงสุวิวัน สุขจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ ชำนาญนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายเพชรสยาม เพชรดำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงเมย์วดี หมะโสะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายเอกรัตน์ แก้วมณีรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงกัญญาภัค สอนสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายกันตวิชญ์ นวลนก

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงขนิษศร เรืองเดช

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงขวัญฤดี ไกรเดช

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงจิรญา พรหมรักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายจิรวัฒน์ สวัสดิทวี

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงจิรัชยา วุฒิปุญญะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงจิราพร ถาเปนบุญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงจิราพร สุขศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ มันแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ จันศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงชนัญธิดา ใจเย็น

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงชลธิชา สร้อยธรรมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายชานนท์ พลจำเนียร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายฐิติพงศ์ วิภาตะไวทยะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงณฐกมล จันทร์ช่วย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายณัฐนนท์ เซ่งวุ่น

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายธนดล นิลพริก

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายธนภัทร เรืองแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายธนภัทร แก้วงาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงธนวรรณ บุญรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงธัญญาณี ศรีวิไล

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายธาดา หงษ์ทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ คูนิอาจ

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘ / ๙๖
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สข ๕๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายนวนนท์ สงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงนาตยาณี ไพโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงนาเดีย แยกาจิ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วคง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงบีอังก๊ะ อำพะวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงบุญญา อินทรสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงปรารถนา สุวรรณะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงปยนุช กองยอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงปยะธิดา ขจีจิตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายพรพล สังข์สุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายพรเทพ เสมกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงกล้า

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงพีรดา ปานสุวรรณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายพีรธัช ปยะมิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายพีรพล วงค์เฉลิม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายภูมินทร์ สุวรรณมณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงมนพร ล้วนเพชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงมัณฑนา เทพแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กชายวรวิทย์ จิตรจำนงค์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายวรุตม์ นะโค

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงวลิษา พรหมทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงวาสนา ทองใหญ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงวิจิตรา หนูแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงวิไลวรรณ ขวัญแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายวีระชัย ไพบูลย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายวีระพล วงค์ช่วย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงศิริวรรณ พรมสอน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายศุภกฤต มากแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงศุภิสรา สุวรรณชาตรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายสิทธิชัย จันทร์คง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายสิทธิชัย พุทธสุภะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คงทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงสิทธิรดา

์

ไชยนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสิริลักษณ์ รอดทองแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุธัญญา สุนกิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุภาพร ฮุยเกียะ

๊

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายสุวินชัด แซ่เฮ่า

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายองอาจ ชูเพ็ชร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายอดิศร จันหอม

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายอมรพล ธรรมธินโน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงอรอุมา พรหมขวัญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายอลงกรณ์ ภูมิกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงอลิตา อุชุมาโณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายอานนท์ บุญสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายอานนท์ ภูมิไกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายเกริกพล ตุ้มทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงเกศวรี เจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายเจตรินทร์ จันทรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงเบญญาภา สุนทรากร

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายแสงศักดิ

์

จันทรวิบูลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายกรวิชญ์ หนูเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายกิตติธัช โชติช่วง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายกิตติวิทย์ บุตรชำลิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายครรชิตพล เชิญทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๔
นางสาวจันจิรา สุขแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงจิระสา พงษ์จรัส

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายชนะศักดิ

์

ปาลานุพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงชัญญานุช ศัลศาลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายชาคริต กางกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายฐิติรัฐ แก้วแกมทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงฐิติวรดา พิมพาชะโร

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๑
นางสาวณฐาดา หลักชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายณัฐพงค์ สุวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๓
นางสาวณัฐมณ แซ่ลี

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายธนธรณ์ พิมพาชะโร

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายธนธัช ศรียา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายธนพนธ์ รัตนถาวร

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๗
นายธนพล คัณทะโณ

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงธนัชชา สมณะกิจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายธวัชชัย รัตนกูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายนพณัฐ ศิริ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงนภสรณ์ นุ้ยเล็ก

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงนันทิชา ขวัญหนู

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๓
นายนิพนธ์ บัวกิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงบุญญารักษ์ เลิศคารม

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายปฐมพงศ์ จอมจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายพงศกร เถาวัลย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายพชร ทองปลัง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงพิยดา ซ้วนเล่ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงภควดี สังข์ทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๐
นายภควัต ศรีทองคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงภัทรพรรณ นิลสุพรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายภานุวัฒน์ กุลทัสวรรณโณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายยศธร รัตนพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายรพีวัฒน์ ใจกล้า

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงรัตน์ติพร เรืองรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายฤทธิชัย ศรีนวล

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงวรรณวษา เพชรสัจจะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายวรรธณะ บุญประเสริฐ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ขุนพ่วง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายวัชรพงศ์ ชูทองคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายวีรภัทร แก้วศรีรักษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๒
นายศรัณย์ ศรีรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๓
นางสาวศิรวดี มีมาก

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๔
นายศุภกิจ โกศล

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๕
นายสิงห์ราช หนูแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๖
นางสาวสุพรรษา มนตะลักษณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงหยาดฝน เสนแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายอดิศร ทองแดง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงอรอนงค์ หิรัญพันธุ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงอัญมณี ทิวาฤทธิกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา ทองมามุณี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

พลายชมภู
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายอุสมาน ประทุม

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงเพชรลัดดา กงเหิน

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายโชติภัทร์ สารัตถกร

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๖
นายดุษิต แซ่ท่อง

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๗
นายนฤเดช ท้าวนอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๘
นางสาวพรหมพร เพ็งจันทร์ดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๗๙
นายรฐนนท์ รัตนบรรเลง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๐
นายรักษิต ศิริโชติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๑
นายวรพรรณ สันตะโร

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๒
นายศุภโชค ทัศนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๓
นางสาวนลพรรณ มณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๔
นายอาทิตชัย ชูสิงห์

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๕
นางสาวชฎาภรณ์ ชูรักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๖
นางสาวมัตตวดี เพ็ชรแสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๗
นายชัยเกียรติ รุจิโกไศย

๒๗/๙/๒๕๒๓
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๘
นายสุนทร อับดุลลี ๘/๕/๒๕๐๖ โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงกมลณัฐ ยอดแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงกมลพร ว่องไว

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงช่อทิพย์ การะกรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงญาณิศา สุวรรณรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายธีรภัทร์ ถึงศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงปุญญิศา ทองเอียด

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงปุณยนุช ปยะภาโส

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงพรรวษา แหวนเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงแพรเงิน แสงภักดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายไพศาล ไชยรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงจณิสตา จินดาชืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงจรีรัตน์ แก้วสุวรรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงจันทิมา รัตนรังษี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงจิระวดี ด้วงแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายธนพล เชาว์ทวี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ สำเภาทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๕
นายปฐมพงษ์ ไชยสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงพนารัตน์ สุวลักษณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงองค์อร พร้อมมูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๘
นางสาวเกวลิน ขุนราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงจีระนันท์ ทองสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงฐาปนี ศรีสุวรรณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายทะยากร ศรนุรักษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงธรรนลินี ละอองรัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงธัญรักษ์ ไกรดิษฐ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงนภัสสร บูรณะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงปาณิศา พรหมมณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายพฤกษ์ เจริญวิริยะภาพ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงพิชญาภา พรหมอ่อน

๑๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงวาสนา

เลิศชัยเจริญศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุวิชญาดา สวัสดีรักษา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงเสาวภา คิดงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๑
นางสาวกัญญ์วรา จินดาประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๒
นายก่อพงศ์ ครูแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๓
นายจิรพัฒน์ สุวรรณมณี

๒๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๔
นางสาวจุฑามาศ สุขคง

๑๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงชนิกานต์ ไวยภักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๖
นางสาวณัฏฐิฌา บุญยะจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๗
นางสาวณัฐณิชา รัตนปฐม

๒๙/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๘
นางสาวดรัลพร จันทพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๒๙
นางสาวทิพวรรณ จันทร์สองแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๐
นายทีปกร สินกัง

้ ้

๐๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๑
นางสาวธัญญารัตน์ โกศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๒
นางสาวธิติมา บุญโร

๐๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๓
นางสาวนารีรัตน์ อินทร์ขาว

๒๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๔
นางสาวนิสรีน นิยมเดชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๕
นางสาวปนัดดา มังมี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๖
นางสาวปภาวรินทร์ ปานแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๗
นางสาวปยฉัตร ชำนิธุระการ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๘
นางสาวปยธิดา สลักคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๓๙
นายพงศธร กุลชุมภู

๒๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๐
นางสาวรติพร โทสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๑
นางสาววันวิสาข์ เพชรขวัญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๒
นางสาวสุทธิดา ภาโอภาส

๑๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๓
นางสาวสุทธิดา สุวรรณจ่าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวสุทธิดา สุวรรณสถิตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๕
นางสาวสุพัตรา มูณีรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๖
นางสาวสุภาภรณ์ ทองทรง

๒๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๗
นางสาวหทัยภัทร สะกวี

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๘
นางสาวเบญริสา สุเมธาโสธนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายกันตภณ ยอดรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงก้องนภา คงรอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงชนกนันท์ มาศจำรัส

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายชลสิทธิ

์

แก้วอรุณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พัฒนาวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงณัชชา มหากัลยาณกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงณัฐชา ปลอดทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูน้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ธรรมชาติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงดวงฤทัย ฤทธิภักดี

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ดวงวิสุทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธนาภา จิระโร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงธนาวดี จารุพันธุ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงธมลวรรณ หาญธนชาติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงนนลดา วิชานนท์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงนิชนันท์ สุขอนันต์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงบุญญานุช อิสระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายปฏิภาณ บุญรัตนัง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงปณณปก ปญญาวุธวรกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงปญญ์สินี เนาว์สุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายปญญ์สิลัญฉ์ เนาว์สุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงปาณิสรา สุจริตธนารักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ดวงมณี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายพงศ์ศรัณย์ สะระหมาด

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายพลกฤษณ์ สินสโมสร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายพสิษฐ์ บุญรอด

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เรืองเดช

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน คูนิอาจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงภณิตา จินดานิมิตร

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงภทรพร เวชสุวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงภธิรา ธนกรเดชารัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔ / ๙๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี เทอดวงศ์วรกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายภูรี กันภัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงมนชิตา พุทธสุภะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงรัตนาวดี โอภาโส

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายวชิรวิทย์ แก้วหมุน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงวรัญญา โหรารัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงศรสวรรค์ จันทสุวรรณโณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงศิรดา จันทร์ปรีดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงศิรดา นุ่มน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทศิริ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงสิริยากร ปุยเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงกนธิชา สุยสุทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงจันทกานต์ บุญกำเนิด

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงจิรพรรณ สถาผล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินทสระ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงญาณิน นิลพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

แก้วคง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงปาลิตา ทองด้วง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงปยะธิดา เพ็ชรรัตน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงพรสินี สุชลพานิข

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายภัฏยศ พวงสุวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายราเมศวร์ ล้วนเส้ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงรุจยา กิติยามาศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงวนิษา โมลิโต

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงวรพรรณ รัตนพงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงวัฒนพรรณ ห้องโสภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงศศิธร อำภา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายหรัณย์ พรหมปาน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงอินทิรา เรืองพรหม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงอินทิรา ไพศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงเกล็ดแก้ว เหล่าประชาวิทย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงแพรวพรรณ ภูมิสมบัติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กหญิงกมลภัทร สุขจันทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงกวินธิดา เลขานุกิจ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายกิตติ แก้วประดิษฐ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงกิติยา เตะอะสัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงจตุพร ม่วงหลำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงจรดฟา สมบูรณ์พงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายจักรพันธ์ วิบุญพันธ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายจักรภัทร ผึงฉำ

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงจันฑมาศ ร่มเย็น

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายฉัตรชัย พิรุณ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงชญาดา มณีสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงชนกานต์ ทองเมือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์สุวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงชัญญา วงละคร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ มณีคง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงณัฐนรี สว่างรุ่งเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงณัฐนิภา ทัวยะบัตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายณัฐวัตร ศรีประสม

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายธนัท วรรณนุ้ย

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงธัญชนก เพ็ชรคงอ่อน

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงธันย์ชนก ทองได้หนู

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายธีรภัทร โชติช่วง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงปณณภัทร ทองนอก

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงพรนภัส เพ็งแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงภัทรพร คงบุญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงมิงกมล

่

เสนประดิษฐ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายยศภัทร เพชรจำรัส

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีสาร

๐๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงวรณัน หงษ์สกุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงวรรณกร หัตถา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงวรวรรณ สุวรรณพิพัฒน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ปกษี

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงวิสินีย์ แซ่ว่อง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงวีรยา แก้วขาว

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงศวิตา แสงสุข

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุวรรณมณี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงสาวิณี ทองเอียด

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงสิริกร สงทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ แก้วเอียด

๐๑/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงสุธาริน สิริศาสตร์กุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายอนวัช จินเดหวา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงอพินยา ศรีสุวรรณ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงอารตี ชุ่มเย็น

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงอาลิลต้า ลิมพิพิธสุวรรณ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงณัฐธิตา เกลียงประดิษฐ์

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงเปรมยุดา สุวรรณจินดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงสุพิชญา มณีบังเกิด

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สว่างวงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงธัญพิชชา คนขยัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายกีรติ ธัญญรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายกู้เกียรติ กู้สมานเกียรติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายจารวิน พรมสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายจิรวัฒน์ หวังจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงจิรสุดา กลำมาตย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงชนากานต์ ชวดชุม

๑๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงณัฐกุล จันทโฆษ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงณัฐญาดา หมันหมาด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ธัญพิทยากุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อุยยะพัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายณัฐภัทร คงสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงณิชวรรณ จันทร์ช่วย

๒๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงณิชาพิชญ์ ดำพลับ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงติณภัทร นิลมานัตต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงธนัชชา ศิริสงคราม

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงนคนันทน์ ไชยะเวช

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงนวภรณ์ เพชรยาบาล

๓๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายนันทวิช สังขรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงนัสรา ธระจิตสม

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงบุญญิสา ชนะคุ้ม

๑๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงบุษยมาศ เฉิดฉิม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงปฏิมา เวชศาสตร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๔ เด็กหญิงประกายกานต์
แดงนิม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงปานตะวัน บุญกำเนิด

๒๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงปนหทัย วัชรพงศ์ธนากร

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายปุณณภพ คงประดิษฐ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายปุณณรัตน์ กาฬสินธุ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายพศวัต อ้อยปก

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงพัณณิตา ทับทิมอ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายพิริยะพงศ์ กิมิเส

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายพีรธัช เชวงกิจวรกุล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดิสโร

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ผอมเส้ง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กชายมนภัทร จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายมนัสวี อนันติโย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงยมลพร ศรีใส

๒๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงยุภาวัน เจริญศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงลักขณา อนันตพันธุ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงลักษิกา นิลพานิช

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงวรรณษา แก้วมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

อดิสสร
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายสถิตย์ เจริญเนตรกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายสรวิศ รัตนประทีป

๑๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุนันทา เทพอ่อน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงสุรัชดา ณ ระนอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุวิชาดา อนันตกูล

๐๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงอนุธิดา สงช่วย

๒๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงอัญชิษฐา จันทร์ช่วย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงอารยา ยักกะพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงอิศริยา จารุวัณ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สุทธิหนู

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๔ เด็กหญิงใบเงินใบทอง
วงศ์ขันติชัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๕
นางสาวกรกนก วิศพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายกฤติธี แสงช่วง

๑๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๗
นายชวนเจริญ ชูจินดา

๑๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๘
นางสาวชุติมา จันทศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์ศักดิตระกูล

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๐
นายรณกร สิงห์ทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายสมประสงค์ ขวัญวิเชียร

๐๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๒
นางสาวสิมิลัน ขาวโอ

๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๓
นายปริญญ์ สิริชูทรัพย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๔
นางสาวธมนวรรณ เอียมศิริ

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๕
นางสาวมณีกานต์ เหล็กมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๖
นางสาวกุลจิรา หนูอิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๗
นางสาวชุติมณฑน์ แก้วมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๘
นางสาวณัฎฐภา บุญช่วย

๑๙/๐๒/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๒๙
นางสาวณัฐกาญจน์ มนตะลักษณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๐
นางสาวณัฐธิดา ศรีผล

๒๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๑
นางสาวณิชกมล ธรรมวาโร

๐๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๒
นางสาวณิชาภัทร บัวขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๓
นางสาวปรียาภรณ์ จันทนะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๔
นางสาววิจิตรา มุ่งดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๕
นางสาววิสสุตา ยามาเจริญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๖
นางสาวศิริรัตน์ มากแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๗
นางสาวเปมิกา จิตนวล

๒๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงชนาพักตร์ แทนบุญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงปณิธิ จันทรังษี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายกิตติคุณ ศรีสุมาลย์

๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิมพ์นภา ต้นสกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายวชิรวิทย์ วัฒนศาสตร์

๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงกัลปงหา เอกทัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงขนิษฐจรส ยางทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงขวัญพิชชา จันทะนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงณัฐชา มุสิด

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ยอดแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงนรมน ไชยมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายปราบดา สอิงทอง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงปญญิศา หีมมะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายปณณวิชญ์ ปานลาย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายพรภวิษย์ สะอาดแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายพรภัทร ตาแก้ว

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายพศิน ศรีวิไล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙ / ๙๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา สืบพงศ์พันธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงพุทธธิดา พิศาล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงฟาฏิมา หรับจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงภณิดา รัตนโชติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงภมร ระรวยรืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายภัทรพล ปาลรังษี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายภูติณัฐ ประกอบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงภูฟา ทุมาสิงห์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายภูวนาถ คล้ายสีนวล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงมัณฑิตา รักษ์อิสระ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงมาศจุฑา แก้วทองประคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงรพินท์นิภา พวงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงรัฐปทม์ สุขมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงราชาวดี วิรัชวรกร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ยอสินธุ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายวิชาพร เกือก่อยอด

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงวิชุดา สมศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงศิรืพรรณ รอดพิมพ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทองนิล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงสวรินทร์ ชูแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายอภิชาต นวลแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยชนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายเทพทัต สุขขาว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายเพชราวุธ พรหมบังเกิด

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายเอกอนันต์ กำเหนิดผล

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สุขรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายจรัส รัตนโชติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดเกียรติเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงฑิตฐิยา ย้อยด้วง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายธนัช ไชยชนะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายธีรนาถ นพถาวร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายนิธิพัฒน์ สุวรรณะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายปริวัฒน์ วุฒิรัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงพรปณิธาน สุวรรณกาศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงพรพรรณ แก้วประไพ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงพศิกา ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายพินไท ณ พัทลุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงพุทธรักษ์ ฮ่องสาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายสรทรรศน์ จิตตะระ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายอรรถพร ขวัญหมัด

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงเพ็ญธิตา เพ็ชร์ขาว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๖
นางเกศราภรณ์ ศรีสม

๒๐/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๗
นางวรรณี สุขยืน

๒๔/๗/๒๕๒๒
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๘
นางสาวศิริพร แตงรักษา

๑๒/๕/๒๕๒๔
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๖๙๙
นางสุไลดา ปะวะเสนัง

๖/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๐
นายสุทธิลักษณ์ ทิพย์ศรีนิมิต

๒๐/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๑
นางลลิดา กำเหนิดผล

๗/๐๕/๒๕๑๕
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๒
นางชไมพร ไสวเวียง

๒๔/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๓
นางกิตติวดี บัวทอง

๑๐/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๔
นางชลธิชา สุวรรณชาตรี

๓๑/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๕
นางวารีรัตน์ เชษฐวรรณสิทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๖
นางสาวเรวดี ชายทุ่ย

๒๐/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๗
นางวิกาญ นุ้ยสุภาพ

๑๖/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๘
นางสาวจิดาภา หาแสงศรี

๑๔/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๐๙
นางชุติมา รัตกี

๐๒/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๐
นางสาวดุษฎี ทวีจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ดอกชะบา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงอรจิรา ละเอียดการ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงจิระนันท์ ปริงทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๔
นางคนึงนุช ศรีสุธาสินี

๐๗/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงกรวี ทิพย์ประชา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายธนภัทร หนูตีบ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายสรวิชญ์ เกือทิพย์

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายวีรพงษ์ อุไรวงค์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายกัปตัน บุญโยม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงรสิตา อยู่เปยม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงพิณทิพย์ ไชยชาญยุทธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงพิมพ์รดา สมบัติยานุชิต

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงศศิ ยาดอร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงผกามาศ อินทรคง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑ / ๙๖
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สข ๕๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงนภาลัย อินทรคง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงพัทธนันท์ วุ่นหนู

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงรัติยา ทองคำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ห้องโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายอานัส เขตเทพา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงเปรมวดี ลาพรผล

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงวิไลพร เม๊าะหมุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงกรัณญา เกษตรสุนทร

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายกฤตภาส ชาวห้วยหมาก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ส่องสง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ศิริภักดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงธีรัก โสมพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายนฤพน ด้วงวิเศษ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงนันท์นภัส หิรัญวดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายนาคิน สัตถาผล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอริยา จันทร์สุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงพัณณิตา ขุนชิตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ อาจชนะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสงอรุณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงพีรดา งามหอม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ คล้ายศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายรุ่ง แสงทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงศุภิสรา ทองจินดา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายสรณ์สิริ แจ่มจำรัส

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงอภิญญา หมัดอุหมาด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงเพียงอัมพร ปานประดิษฐ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ณ สงขลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายเอกวัชร กิจธิคุณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงปรีดิธินันท์

์

ทองรักษ์
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงกชพรรณ ริยา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายกษิดิศ ไชยชาญยุทธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายคนึง ปรีชา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายจิรพัฒน์ นิตยวิมล

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงชญาศุภา กันภัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายณัชพล เสล็มเบิก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒ / ๙๖
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สข ๕๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ พีระประสมพงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงทัชฎาภา ธนะพิทักษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงทิพวรรณ พันธุรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงธนัชชา เสริมสุทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขเอียด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงธารินทิพย์ มิลเลท

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงนนทวัน หนูชัยแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายนฤเบศ นาดำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงนีรภัทร พุทธวาศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายบารมี แก้วมหากาฬ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายพงศภัทร แก้วเก้า

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๑ เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์
พิมมะสอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายพุฒิเมธ เสียงดัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายฟาฮัต มานะแท้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายภัทรดนัย ศรีละม้าย

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายราชภัทร คงแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายราเวิน ไดลัน อาร์เนสัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงวันวิภา วงค์อาหมัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายวิทยนันท์ หมัดเลียด

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ เชาว์เสกสม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายศิลา เล่าสุวรรณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายศุภวิชย์ บุญสุด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายอัศม์เดช แก้วคช

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา ถีราวุฒิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายฮาซิม เจ๊ะพงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงเกศกนก แสงอรุณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กชายเฉลิมชัย ณ สงขลา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๗
นางณัชชา บูรณธร

๓๐/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๘
นางปภัสสรา แสงเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๘๙
นางจารุณี วรรณพิบูลย์

๒๕/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงรัตน์ติพร สงสม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายวรากร แคล้วอาวุธ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงชฎาพร ศุภสาร

๐๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

แหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายไทฑาทิพย์ อรชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายสุธินันท์ รองพล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงศรัญญ่า หมวดอ่อนแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงธัญญรักษณ์ คงทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงณัฐพร ขาวมาก

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงใบเฟร์น แก้วหนู

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงณัฐริกา ศรีเสมอ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงประภาพร วงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงธวัลพร ยอดเกลียง

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงรามาวดี อรพิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงวรรณณิสา ไฝบุญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงศรัญญา มากบรรจง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงวิภาวดี โชติการ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายสิทธิกร

เหลืองฐิติกาญจนา ๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายเฉลิมชัย หริพัฒโท

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงนทัสสร กะณะศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายไพบูลย์ เลียวดำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายอนาวิน กะณะศิริ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายวิษณุศักดิ

์

สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง ชัยมงคล  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์เส้ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงกมลธิษณ์ อุทัยเชฏฐ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชำนาญกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงกรณิช สุจริตธุระการ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายกฤษกร วงศ์แย้ม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๗ เด็กชายกฤษฏิคณภรณ์

์

อำไพมังกร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายกศิดิศ ชนะสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายกษิเดช ชนะสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกัญญาภัค พันภะฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สระศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายกันตพัฒน์ แพทย์พงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายกันต์ธวรรท สุวรรณพฤกษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงกัลยากร กะณะศิริ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายกานต์นภัส จินดารัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายกิตติธัช ชนะสิทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายกิตติธัช วีรเดชะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายกิตติภพ ธนศรีผล

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายขัตติยะ ปยะรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายคณาธิป ทองเพชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงจันทกานต์ ชิณพงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงจันทน์กมล คงแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายจารุกิตติ

์

ผลวัฒนานุวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงจิดาภา หนูสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายจิรภัทร ทะสะระ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงจิรัชญา เจริญเนตรกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงจิรัชยา แก้วกลิน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงชญานิศา ทิพยมนตรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงชญาภัทร สิทธิพันธ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงชนกนันท์ เสพมงคลเลิศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงชยาภรณ์ กองคูณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายชัชนันท์ โชติช่วง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธีระกุล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงชุติมา แก้วนวล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงญาดา เชิดชูศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงญานิศา ชลาลัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายฐาปกรณ์ ไชยรักษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงฐิติชญา เนาว์สุวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงฐิติมา แก้วมณี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงณัฐชนน ศักดานุวัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงณัฐชยา เตชะวิทย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงณัฐฐิดา สระมุณี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เวชสุวรรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงณิชาภัทร สิตะรุโน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายตฤณ บุญช่วย

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงตวงกมล โยมสิน

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายทรธร ทวีปญญาวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงธนพร แก้วพิมพ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายธนภัทร หอมไชยแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงธัญพิชชา อนันต์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กหญิงธิชาดา จอกลอย

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายธีรเดช ลีลาพรอุดม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายธุวานนท์ สงธนู

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงนิชกานต์ อินทรสูต

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงนูร์รียา แสนเสนาะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงบุษยมาศ ขาวคง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงบุษยากร เสนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงปริณดา จุนาพงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงปวิชญา กบิลพัตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายปณณวิชญ์ ชูแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายปาณัสม์ หอมบุตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงปารมิตา คำหงษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงปุญญตา สมเนตร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายพงศ์พล วีรกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงพณสิพร คงไข่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงพรชนก เมืองรักษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงพรนัชชา พัฒนไทยานนท์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงพรรัมภา พันธพงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงพัณณิตา บัณฑิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงพัณณิตา พลกาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงพัทธรวดี บุญเพ็ชร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงพาขวัญ ปานทองคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงพิณญาภา แซ่ฉัว

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๔ เด็กหญิงพิมพกาญจน์
ทิพยสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงฟาสร้าง ธีรธรรมวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ไพบูลย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงมุทิตา ซุ้นซิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายยศวริศ เอกอุรุ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงรดา รักเกียรติสกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงรวิสรา คงพรหม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงรินทิพย์ หนูเส็น

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายวชิรเดช รักษาแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงวรรณิกา รักษภักดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายวรราช วรรณโร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงวรัญญา เพชรวงษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงวริศรา มณีรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายวัชรพล คชไกร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายวิชญะ มิตสุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงวิลาสินี ศรัยสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงวิสุเนตร ไชยชาญยุทธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงศมนพรรณ สารสำเร็จ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงศรัญญดา สุภาพร

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายศิวกร อภิวันท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายศุภกร พรหมบริรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายศุภณัฐ นิตยนันทการ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงศุภดา ขุนหนู

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายสรวีย์ รัตนชูศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายสรุจ พุทธนุกูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชูประสูตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสิรภัทร สุวรรณมณี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ จีระโร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงสิริวดี เบญจาทิกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงสิริวพันธุ์ มุเส็มสะเดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ดารารัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายหลักชัย แก้วบรรจง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายอธิป เวศโกศล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายอะชิตะ พรเลิศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงอังศิกานต์ แก้วสมทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงเกตน์ธิภา เสมสุขกรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายเจษฎา คณะทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายเจษฎา แซ่พู่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงเบญญาภา อ่อนเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงเปรมธิดา รัตนพรหมเมศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงเอนิกา ไทยกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงโชติกา แก้วพิชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงไอลดา มะดิง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายสมิทธิ

์

คำเซ่ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงสรินดา อินสงคราม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายจักรภัทร์ หนูชะดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายกฤตภาส บุญกาญจน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายบูรณ์พิถพ แซ่จิว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงกชกร นงค์เยาว์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายพสิษฐ์ สุวลักษณ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กชายสุเมธี ทองคำจินดา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงปณชญา เสียงดัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายธวัชชัย ปานรักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงศตวรรณ นาคมรกต

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงธนัดดา ชูทองคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายโซล่า ไพบูลย์สมบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายวชิรวิทย์ กิมเส้ง

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายษตริยา แก้วยาศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณละออง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงปฐมาวดี ยุทธเสนีย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงวนิดา มณีโชติ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงปญญาพร เทพทวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายยศภัทร เวชสารศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายภูสิต ทิมมะพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปราบพาลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๔๙
นายณัฐวุฒิ เรืองถาวรพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงณัชฎาภรณ์ จาวยนต์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๑
นายปฏิภาณ นวลแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายสหรัฐ เกียรติมนต์ชัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงจิรัฐจนา จิตต์บรรเทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายจีรภัทร ประทุมรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายชวลิต เอียมศิริ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายเดวิด วงค์ทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๗
นายธนิก ชนะมณี

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงมณีลา ไชยชาญยุทธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายนพวิทย์ ไกรเลิศกิตติยศ

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงอิงกมล รามสินธุ์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงกชกร พละสุวรรณโณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงกัญจนพร อินสะโร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงกัลยกร ชัยสุตานนท์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงกุลธิดา ขาวแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายฉัตรมงคล สยมพร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายฉันทัช ไชยสาลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายชนะศึก อดุลย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงชุติมา สีสด

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงณัชชา เรืองศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายธนัช ทองชู

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายธนาคิม มณี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริรักษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายนวพล สังข์พิชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงปญญาดา ทองศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายพีรยุทธ หนูมาก

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงฟาใส นามสง่า

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงมนต์นภา ทองสาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงรมัณยา ช่วยแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงรัตน์ติมา ธารฤกษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงลักคณา เยียมสมุทร

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงวันทนา พูลแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายวิศรุต เกตุแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงศตพร จิรโชคอนันต์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายศรัณยู ผ่อนดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายศุดลภัทร พรมสวรรค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายสะกะรียา โต๊ะบ่าหมะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายสุรวุฒิ วารีเพชร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายอจลภณ ชวพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายเกศกร โกมลตรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงเจนจิรา ปานแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงกานติมา ศรีลอย

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงขวัญลดา พรหมวิจิตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงชลลดา พงค์ชนะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ขาวแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงธิดาวรรณ ทองโอ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายนรวีร์ เวชภักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายนฤสรณ์ ไชยวัฒน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงนันทิชา สายบัว

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงปริยชาต์ คงประดิษฐ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงปาริฉัตร หนูเทศ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ตรีทองรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพินประภา ไชยบัญดิษฐ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงมนัสพร ด้วงมัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๙ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงลักษมี สุวรรณทวี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายวัชญากร อินทร์เพ็ชร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายสาธิต ชูบรรดิษฐ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงอรวรรยา ศิริยา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ พุทธปานันท์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุธินี ทองไชยมณี ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงนันทิสา ใจสนิท ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดอ่างทอง วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๒
นายศักดา รบแคล้ว ๕/๗/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๓
นายธนกฤต วัฒนกานต์

๒๗/๙/๒๕๑๙
เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๔
นายชัชวาล อยู่สำราญ ๕/๓/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๕
นายวิษณุ อนุศักดิ

์

๑/๘/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๖
นายสมศักดิ

์

กาลสงค์ ๕/๑๐/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๗
นายนวพล บุญญามณี ๗/๑๐/๒๕๐๖ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๘
นายบริบูรณ์ มะลิวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๑๙
นายวีระศักดิ

์

บัวจีน ๑/๓/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๐
นายเกษมสุข แซ่ทำ ๘/๔/๒๕๒๖ เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๑
นายชนุดร แสงจันทร์ ๙/๑/๒๕๓๗ เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๒
นายณัฐวุฒิ เทพแก้ว

๒๙ / ๕ / ๒๕๑๙

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๓
นายประมุข สุขสำลี

๒๘ / ๕ / ๒๕๒๖

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๔
นายอนัน อ่อนแก้ว

๒๕ / ๔ / ๒๕๒๑

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๕
นายอานัส ทองพิบูล

๓ / ๘ / ๒๕๒๕

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๖
นายอุรุพงษ์ ไพโรจน์รชตะ

๒๙ / ๗ / ๒๕๒๘

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๗
นายธานี พรหมจรรย์

๒๖ / ๑๑ / ๒๕๒๔

เรือนจำกลางสงขลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงหัสวดี สุวรรณโณ

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงทะเลใส นวลศรี

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายกชพล ชูประพันธ์

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงภคพร ศรีวัฒนวรัญู

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงณิชากร จันทวงศ์ ๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงอันนา แสงแก้ว

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายณัฐวงศ์ จุทอง

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงธมล บุญทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงไปรยา

เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา

๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงปานขวัญ ยอดเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงชลพรรษ ศิริสาธิตกิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายรุจิรพงษ์ คงช่วย

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๐ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายสุรมิศ บุญสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงฐณัฐชา แสงแวว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ สังข์แก้ว ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ ตันติชำนาญกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงกิรติกา สุวรรณฉัตร ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงปณาลี ยินดี

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงณิชา สายอ๋อง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณรังษี

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กหญิงศลยา ตราโชติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายอธิษฐ์ สุวรรณขำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โรงวาส  

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายภัทรพงศ์ เขาไข่แก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ กาลสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงมุกงาม แห่งเสรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงเมธาวี แก้วมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงทิพรดา เสาวพงศ์

๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงปพิชญา นาคสัมพันธ์

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงวรณัน คงหิน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ นวลสุวรรณ

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงพัชรมัย แซมมณี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงปารวีร์ ศรีวิชิต

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายเอกพิพาก ไชยแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ เสาวพงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายนาธาร คำแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายพีรณัฐ มัคโช

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงกนกอร ศรีสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สารวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงมัลทรา แสงอรุณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงนภัสรา แซ่ตัง

้

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงอรอนงค์ มิตรรมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเจียก ประเจียก  

สข ๕๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายชวกร สุวรรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงฟาริกา จันทรา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ คงใจดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายสิทธินนท์ แก้วสุวรรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงปนัดดา จันทสุริยา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีสมัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงสุมณฑา คงเอียง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงวทันยา ดวงสุวรรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชะแม วัดชะแม  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายธีรภัทร ไชยประดิษฐ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายกิติศักดิ

์

จะยะสกุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายสิทธิชัย ดิษฐสุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายจิระพัด บุญย้อย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายพลาธิป แก้วแสงอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายธวัชชัย สุวรรณรัตน์

๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

บัวเนียว

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายหัสสิทธิชัย นาดำ

๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายสรวัชร จะยะสกุล

๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายปวัตน์ ถนอมวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายณภัทร กาลรักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายภาคิน ประนอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงสุภัสสรา ทองคำชู

๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงจันทิมา แมงทับ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงนันธ์นภัส พงศ์อินทร์

๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงสวรส สังข์ศิลปชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงปรียานุช ช่างหนัง

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงตวิษา ปกปอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงภัทราวดี เอีดยเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงณภาพร ฉายพะวงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ธนนิมตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิดา ขุทรานนท์

๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงทีนะประภา แมงทับ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงเนตรภา แมงทับ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงญาน์ฐิตา วุฒิบาล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย สนามไชย  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงกิตติยา จันทร์คงหอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมานหนู
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงชนัญญา กาญจนเพ็ญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ หริกชู

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงทมพรรณ กาญจนเพ็ญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงทรรศยา ชุ่มชืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายธีรภัทร แสงประสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงนัฐทิดา เอียดแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทองแย้ม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายคมกฤช คิมหันต์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายนราธิป กองทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงพัชรพร ทองสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายจิรารุวัฒ วิรุณสาร
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงจีฮาน ขำวิจิตต์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายธีรยุทธ พร้าวแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายนัยวัฒน์ ณ นคร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงมัทนา เพ็ชรบุรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายรัชชานนท์ สังขปกษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายวโรดม ชาพิมล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๑

นายจักรพงศ์ แก้วทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๒

นางสาวชนากานต์ บัณฑิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๓

นายตรีภูมิ ด้วงดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๔

นายธิติศักดิ

์

หมันคง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๕

นายวิษณุ สังข์ทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๖

นายสมบูรณ์ พุฒคง
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๗

นางสาวหฤทัย หายหลง
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๘

นายหัสษวัฒน์ ภู่เพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๒๙

นายอภิสิทธิ

์

สวัสดิรักษา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๐
นายโชติกมล ยอดรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๑

นางสาวกนกพร จอนสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๒

นางสาวจำลักษณ์ เวทย์ประสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๓

นางสาวชญานิษฐ์ เพชรรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๔

นางสาวชลลดา ช่วยนุกูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๕

นางสาวธิดาภรณ์ ขุนราช
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๖

นางสาวนิชนันท์ ช่วยนุกูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๗

นางสาวปยาภรณ์ ทองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๘

นายภาวัต พุ่มนวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๓๙

นายวัชระธนินทร์ บุญสนิท
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๐
นายสถาพร ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๑

นางสาวอธิตะยา จิลละธาน
๒๗/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๒

นายเจษฎา สุกเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๓

นายกิตติพงศ์ สุวรรณนิมิตร
๒๘/๐๖/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๔

นายจักรพงศ์ ซ่วนยะโก
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๓ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๕

นายจักริน พงศ์นุรักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๖

นายชวน มณีรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๗

นายณัฐพล ช่วยมี
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๘

นายธนกฤต สุวรรณชูศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๔๙

นางสาวศันสนีย์ บัวมาก
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๐
นายธีระวัฒน์ แสนรี

๒๐/๐๔/๒๕๓๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๑

นายเกียรติศักดิ

์

พรหมมณี
๐๒/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๒

นายศรายุทธ สุวรรณโณ
๑๗/๐๗/๒๕๓๑

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๓

นางปาจรีย์ ทองบริสุทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๒๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๔

นางสาวพชรพรรณ ปะสะกวี
๐๓/๐๙/๒๕๓๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงชลัลดา พันธศรีจิโรช
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงนิจฉรา สอนนวล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายอัจฉริยะ ชุมอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายกิตติทัต กิตติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงกรรณ์นิกา กิมเส้ง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงทิพวัลย์ แซ่ตัง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายปฐวี ดำมาก
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายปยะพงค์ รัตนะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายพงศธร แสงมณี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายภัทรดนัย รอดบุญมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงวราภรณ์ โชติยานนท์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงวาริน แสงแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงวิมลรัฐ สำเภาทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายสมชาย คงนวลไย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายสหรัฐ ทิพย์กองลาด
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงสุชาดา อภัยพงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วสุวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงอรยา เฉลิมสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วมณี
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงละอองทิพย์ สุวรรณรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พาหุรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงชนมน ณ พัทลุง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงชนันญา เพชรมะดัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงธมนวรรณ แซ่ย่อง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วเกตุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๔ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี พวงสุด

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายภูธเนศ รัติโชติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายวรวุฒิ สุวรรณรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงศรัญญา สุดเสียงดัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงสมัชญา วีระพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มรรคโช

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายอรรถพร โพธิจุไร

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายจิรพรรณ วัฒนะคีรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงดวงกมล ขวัญตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายมินธาดา กรอบแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงณัฐธิชา ทองหนู

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงนภามาศ บุญกำเหนิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายเจษฎา บุญกำเหนิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเภา วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงกฤษกร หินฮัน

้ ้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงกฤษณา บัวเนียว

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงจิราวรรณ หมิดทองคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ รูณตัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายธนัช มิลแหละ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงนภัสสร คงทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายฟตตรี บัวเนียว

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายมูสา หมัดสะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงวรรญา พรัมมะณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมัดหมัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ศิริธรรมพันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายมินธาดา มาพันธุ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงสุนิดา ปาร์เด็ม

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงเมธาวี สุวรรณรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดีหลวง วัดชะลอน  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายสันติภาพ ประคำศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กชายนัฐวุฒิ แสงแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงเปมิกา ศิริพงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๐
นางสาวทัศนีย์ ทองประสิทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอหาดใหญ่ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วชุม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงกมลวรรณ เกิดตลอด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๓
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์ คำจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายชาญวุฒิ ทองแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงญาสุมินทร์ ภู่สุวรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงพรรัมภา เวชสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงชุตินันท์ อาจประโคน
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงนรมน รัตนอุดม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ บุพโก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา หนูคูขุด

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงบุษกร บุญแม้น
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงประกายรุ้ง สมปรีดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายภานุพงศ์ ดิเรกวัฒนสาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายรรรรรร เจะดาแม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงลดา แขกประทาน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงลลิตา ชูโตสี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงวรัญญา ผลบุญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายวีรภาพ สาระ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายศุภชัย ไชยวงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายสราวุฒิ นิคาโม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วสุขศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุทธิกมล คงพัฒน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

กสิวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กสิวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงอภิญญา ประกอบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงอริสา นิลทะรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงอักษราภัค บัวขวัญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงอาซีเราะห์ ชอบงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายอานนท์ หัดหล๊ะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายเมธิส ละอองแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายกันตยศ บินหรีม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงกุลยา แซ่ฉา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ดวงอ่อนนาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายจักรพงษ์ โชติโย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายจันทนาวุฒิ ดาทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงจิรัชยา พร้อมพรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงชืนกมล

่

ชัยจิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ มูระชัด
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชนะโชติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงณัฐนรี ดำบัว

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงณิชา เบ็ญอาหลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายธนพล ชุมคง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ วิวัฒน์ชนะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ อินช่วย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายธันยา ณ สุวรรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงธาวินี ยอดสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายธีระภัทร มากเกือ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงนฤมล ชาลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงปนัดดา สอนชัด
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กชายพงศธร คงบัว

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายพจน์ปรีชา รักขา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงพีรฎา จันทวรรณโณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงฟาริดา สิงห์ขาว
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายฟารุตน์ ปูตีล่า
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายวงศ์ธนพัชร พุทธพงศ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงศศินันท์ สุวรรณภักดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักเอียด
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายสุทธิพงศ์ โชติศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายหัสดี เจ๊ะหีม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายอภิชิต ไชยรัก

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาหมัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงอิศริยา พุ่มพวง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์หอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายเกียรติยศ จินดาสุวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงกรกช อ้วนแพง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงจิราวัลย์ คงทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กชายชาญณรงค์ เพชรมีค่า
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์ทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายธนบดินทร์ นพรัตน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๐
นายธีรวัฒน์ สุขแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

พิทักษ์ชลทรัพย์
๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ด้วงเหมือน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงปวีณา ชะตาแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงปวีณา ชุนไธสง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ เล้งนำจืด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๖

นางสาวสุณัฏฐา บริจาค
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๗

นายอภิชาติ เลขลักษณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๘
เด็กชายอรรครกานต์ เมืองเหนือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงอาริต้า ลักษณ์วิทูล
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายเนตสพล ทองสว่าง

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๑

นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสะอาด
๑๙/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๒

นายประวิทย์ วรรณโร
๒๖/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๓

นายฐปนนนท์ นิลรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๔

นางสาวนทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล
๑๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๕

นางสาวอังศุปราณี บุญราศรี
๐๙/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๖

นางจริยา การะ
๓๐/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๗

นางสาวกรกมล รุกขพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๘

นางอภิญญา ณรงค์กูล
๓๑/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๒๙๙

นางสาววรัญรดา ประทุมชาติภักดี
๑๙/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๐
นางจิราวรรณ์ เลาหะวัฒน์

๐๗/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงภัทธิยากร รัตนวงศ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงวิชญาพร หงษ์สกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา กิงกันหา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สายตาดำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงรัญชิดา แสงทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรรณิกา สระรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงสายธาร สุขมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงพัสกร นามมณี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงวัชชินันท์ บุญทัศโร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายนภพร นพสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายนัทนันต์ อ้อไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงนาถตยา งามจำรัส
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงประภาพร ทองสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงมิงกมล

่

จิรนิล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูสิกะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงปารนีย์ หงษ์ทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงอรอนงค์ พลไทย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงปรีณาภา จันเส้ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สาสุธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงศิวนาถ คุยุคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายกิจติพงษ์ ส่งแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงณัฐวดี สตะรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงปาณิสรา โสโส
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงรวินท์นิภา เจือละออง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายอนิรุตติ

์

รัตนเรือนเพ็ชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงวนิดา ชิดพังเทียม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายกรเกล้า สายควนเกย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายรังสิโรจน์ มณีรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงญาณัจฉรา รามณรงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ลิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงสุทธินันต์ จันสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงปยนุช ไชยมุณี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงลลิดา เคอาร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายเกศกาญจน์ สังข์ขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงสิริกร วงศ์ปยะนันต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายภูริช มาศศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายธีรภัทร เซ่งศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ทังแก้ว

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คงนวล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงโสภิตา ศรีทองมาศ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายพรพิทักษ์ แก้วละเอียด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงอรปรียา อุตรชน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายณัฏฐวุฒิ ใคลคลาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ คงกลับ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ช่วยชูวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงกัลยกร เพชรย้อย
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงณัฐริกา เพ็ชรรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายปกรณ์ ทิพย์รองพล
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย ดำขุนนุ้ย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงไพสิฐกัญญ์ หิรัญสาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๑
เด็กหญิงมนต์ประภา สุทธิพันธุ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายกฤษฎา เดชทองจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสุคนธ์ ยาสาธร
๑๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงภันทิลา มูลลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงพรประภา กำจัดภัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงดวงกมล จันทร์ประดับฟา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงปริษา เพ็ชรคง
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายยงยุทธ งามจำรัส
๒๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายธวัลธร สุวรรณวงศ์
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ รัศมีอักษรสกุล

๐๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายธีภัทธ สิสม
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายนรากร หนูราม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายอนุวัติ อุตรชน
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายอาชานนท์ ชูแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายอิมรอน เทพวารินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๖

นายวฤธ ศรีธรรมโชติ
๑๙/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๗

นายสรวิศ รัตนกิจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๘

นายจตุวิทย์ นนทวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๖๙

นายอนุสรณ์ โฆษะโก
๑๒/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๐
นายอภิพล วัฒิวรรณผล

๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๑

นายณัฐมน แก้วชูชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายศรีสุธาร ศรีสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๓
เด็กหญิงวชิราวรรณ นาคเกลียง

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๔

นางกุลธิดา อุไรรัตน์
๒๑/๐๗/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๕

นางสาวภาณินี ขุนเพ็ชร
๑๔/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๖

นางปนอนงค์ ชุมละออ
๒๓/๑๐/๒๕๑๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๗

นางสาวจงศิริ อนุกูล

๒๗/๑๑/๒๕๒๓ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๘

นางประไพพิศ บุญชิต
๑๕/๐๑/๒๕๒๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์

หงษ์ประดิษฐาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงมนัจฉรา นิลโมจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองมุณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงอารยา สิงสาโร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงนาตาชา บุญขวัญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุวิมล เท่งปกิต
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงพาฝน หีมหล๊ะ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายชิตพล อุปถัมภ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงกิตติมา ภาษากล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงคคนัมพร อุทัยพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงอมลมณี เทพกูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

กาฬา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๐
นายภูวดล ขำกัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ สังข์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ นพสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๓

นางสาวสุธาทิพย์ หนูตะพงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๔

นางสาวณีรนุช ทองเกลียง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๕

นางสาวอมลวรรณ ชนะเสนีย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๖

นางสาวนิสาชล วิริยะจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๗

นางสาววิลาสินี พูลคุณานุกูร
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๘

นางสาวกัญญาณัฐ ตรีพงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๓๙๙

นายอดิเทพ บัวดิษฐ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๐
นายถิรพิทย์ เม่งช่วย

๒๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๑
นางสาวสุธาวี แปนทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๒
นางสาวเสาวลักษณ์ อิสโร

๐๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๓
นางสาวณิถจริยา คิวนาง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๔
นายเจษฎา ยอดอานนท์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๕
นายสรสิช อุคะหะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๖
นายวสุธร คงคล้าย

๐๘/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๗
นางสาวมาริษา จินดาดำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๘
นางสาวบุปผารัตน์ สิขิวัฒน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๐๙
นายอลิฟ ขันธศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๐
นางสาวมนิษา นกคง

๑๐/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๑

นายวัชรพล ทองทรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๒ นางสาวอานิสฟารฮาน
กิริยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๑
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๓

นางสาวขวัญฤดี สวัสดิกูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงโมธิญา อินเอียด
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายนนทนพงษ์ คำเคน
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงอัสรีนา สาระนัย
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงอารี บิลละเต่ะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงธิดา จาตุรนต์เมธากุล
๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงปาจรีย์ ขวัญชัย
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงวรรณิษา ทัพพะ

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุวรรณรัชตกุล ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงวิริศรา เอ็มเบ็ญหมาด
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายภูวดล เตโช ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๔ เด็กชายมูฮัมมัดตริมีซีย์
ทรงเลิศ

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๑ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เก็มเบ็นหมาด ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณสถิต
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงขวัญฤดี เกลียงคำหมอ

้

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงดาวตะวัน ชูเอียด ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงไอยอัญ ดีประเสริฐ

๓๐ / ๓ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา รัตนวงศ์

๑๔ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอังคณา แก้วชู

๒๒ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงวิชุดา กองดี
๑ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายพันธกานต์ จันทร์ผ่อง

๘ /  ๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงสิริวิมล แสงอุดม

๑๕ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายปยณัฐ หนูเอียด

๑ / ๑๑ / ๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายวทัญู ต้นจาน

๒๖ / ๑๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายคงเดช สุวรรณคีรี
๓ / ๑ / ๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน คลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงปาลิตา แสงเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงมุทิตา อุบลขาว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงเกร็จฟา แก้วเกตุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงจนัสธา รัตนพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายจุติสุข อนันต์วิลาส
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงตะวัน อาร์หมอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายถิรนัทธ์ พันธุ์วิกย์การ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงนัทธมนต์ ธรรมปาโร
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายปรมินทร์ คำฝาย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงปุณยาพร อุไรรัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายวุฒิพงศ์ ขาวจันทร์คง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายวุฒิพร ขาวจันทร์คง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงศุภนิดา บิลหมาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงเมษา แดงใส
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายกิตติพงศ์ ขอบทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์แก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายชโรดล พรหมมนตรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงณิชาภัทร หนูคูขุด
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงลลิตา นพสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงสุชาดา ธรรมศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงอทิตยา ชุมรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกัณยาภร ทองใสเกลียง

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กหญิงชลิตา ถาวร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงอจิรวดี ศรีทับทิม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๒

นางสาวกาญจนา ขวัญรอด
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายจตุรพัฒน์ เกษตรสุนทร
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายจักรินทร์ คล้ายสีนวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงจินตนา เทียนชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายชัยวัทน์ คงมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงณัฐพร เพชรเจ้ย
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงธันยพร ช่วยธรรมรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงนันทนา ช่วยสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงผโลทัย จันทรักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงพรพรรณ เอียดคำสวน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายวินันท์ ฤทธิจอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายวีรยุทธ แซ่ฉิน

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงศรุตา คงเพ็ชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงสตรีรัตน์ รักหมอ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

แซ่เลียว

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงสุธาสินี บุญศิริ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงอมรา รินชมภู
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงอริยา สุขยฤกษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายเอกพล อาร์หมอ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงแสนเสน่ห์ แนมใส
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๓ เด็กหญิงกาญจน์มุกดา
อินทรมาศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงญาณิศา เฟองไพบูลย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงปริยากร แซ่เล่า
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายปณณวิชญ์ ผาติวิทยาภรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพชรกาญจน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายกฤตณัฐ อ่อนแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายคุณัญู โกยสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายจิตภัทร์ เวชชูแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงชญาภา เลาหะตานนท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แท้เจริญกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา พันประสงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายณัฐพัชร์ ทรงอาวุธ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงตะวัน โคตรพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายถิรวัฒน์ อาหลี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายทักษ์ดนัย เถาถวิล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายธนศักดิ

์

สิริยรรยงวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงธมลวรรณ สิกะพงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายธวีกานต์ แสวงบุญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กชายธีร์ธวัช แก้วมุณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายปณณพัฒน์ หน่วยแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กหญิงปยภัทร เมฆสุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงปวรา ทองนวลเลิศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กชายพงศ์ภัสร์ สวัสดิอุบล

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายพฤฒิพงศ์ ไกรนรา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายพลกฤต ศิริวงค์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงพิชชา จอมสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงพิชชา สุวรรณะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายภรวีร์ บุญพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายภูวนนท์ นิลพัฒน์สกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงรวิวรรณ สุวรรณชาตรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายรัชกฤช ล้อมลิม

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงวิภาวี รัตนศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๖
เด็กหญิงศศิบุญญพร

พงศ์พันธ์พิพัฒนพร ๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ตรีพงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ราชสุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายอรรถพันธ์ พนาโยธากุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงอริสา ตรีรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงอัครภา กาญจนมาลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงเจนิตา นวลวิไลลักษณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงเบลล์ นิลศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงโยษิตา อุทัยรังษี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายภาคิน ศิริบูรณ์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กชายนภสินธ์ สีคง ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ เช้าแปน ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายภูวดล ตัวบุญ
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายปรเมศวร์ มณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๔ / ๙๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายนฤเบศ แซ่ซือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายวีรภัทร แซ่ลิม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายเจษฎาพร เกตุแก้ว
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายศราวุุธ มะสะอะ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงณัฐพร ศรีคงแก้ว ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายณัฎฐากร สินสาย
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายวุฒินันท์ จุลบุตร
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงนราวดี ไพรสนธ์
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงมนัสวี หีมโต๊ะหมาน
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงศิรดา เหมมัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงรวิพร กนกพล

๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงอรปรียา ไชยสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายฟาริศ อินทศร
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงอารยา นิลา
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงศิวพร จันทร์แจ๋มศรี ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายฐนกร แก้วศรีกุญ
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายสุรชัย หมัดชำนาญ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายสิงหนาท ทองคำ
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงสุพิชฌา ขุนทองสวัสดิ

์

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงกุลนันท์ ศรีจันทร์งาม
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงญาน์ฐิตา เรืองแก้วสุวรรณ ๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายกันตพงศ์ คงเคร็จ
๑๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงราโมน่า หมัดอะหิน
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงญาณิศา กีรติวัฒนา
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงเมธานี พะสะโร ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงมนฤดี จาริยะ
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงปราณิสรา เสาแก้ว ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วกิม

้

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงสลิลลา โปติล่ะ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงจณิสตา ศรีจันทร์
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงณัฐพร สำเภาทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุชาดา แปะดำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงเปมิกา แก้วสลับนิล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายนพวิชญ์ เยียมยิง

่ ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ อินทสโร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงกุลนิดา บุญช่วย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงปริญญา สุวรรณะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ฆังคะมะโน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ เม่นฉาย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ นพวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายจักรภพ ล่องนภา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายวุฒิชัย ดวงยีหวา

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีสายะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงปภัสสร ทองแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงอภิชญา แก้วมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายรัชพงษ์ แปลงรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงกฤติยา อริยะตัจฉุโก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงยลรวี วิชัยดิษฐ์ ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงณัฐธดา ทองนวล
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงฮานี หีมเบ็ญสัน
๒๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กชายศีตกาล แก้วหัสบงค์ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายอนนต์เฟน วรรณธณะ ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๒

นางอุมาพร มัฏฐาพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๓

นางโสภิดา ภู่เลิศตระกูล
๒๘/๒/๒๕๐๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๔

นางปรีดา ช่วยสุข
๑๒/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๕

นายฉลองชัย แก้วประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ มหัตตมังคลาราม  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงกนิตฐา ลักษณะพริม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายกฤตนพ สุขไชยะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงกฤตยา โสตทิพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงกัณฑิลา วัลภา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงกันติศา แก้วกันหา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายกิตติทัต โงกเขา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

อิสโรวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงจารุลักษณ์ แก้วมณี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๔
เด็กหญิงชญาน์นันท์ วิไลรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงชนากานต์ หนูแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงชาคริยา หน่อแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายชิษณุชา วงศ์ชนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงญาดา ศิริรัตน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา วะสีคง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฐนรี หนูแท้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไชยภูมิ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายณัฐภัทร ทองมีขวัญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เหมือนทองเส้ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กหญิงทนุนภา ทวีวัฒนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงธตาภา มานีมาน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงธนัญญา ศักระพันธุ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงธัญรดา เพชรสกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงธีรนาฎ อินทฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงนฤภร

พฤกษ์ภัทรานนต์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงนันทิกาญจน์

สุขขวัญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงปณิดา ปานบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงปาลิตา เอือพาณิชย์กุล

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงผกาวรรณ ธีระวัฒนานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายพรหมศต บุญช่วย
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพัชรธิดา วงษงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายพะสิษฐ์ วชิรอนันต์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรมทองขวัญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชุมสุวรรณ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงวศินี เนินทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายศักดิสิทธิชน

์

ชุมเพ็ชร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายสิรภพ จ่ายพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงสุวพิชญ์ ไชยเสนะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงเวธินี รุ่งเมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายแทนไท ลิมสกุล

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงกัญญารัฐ แก้วบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงกุสุมา ด้วงดำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย อึงรังษี

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงฐานวีร์ สีดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงฐิดาพร ฤทธิโรจน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงฐิติวรดา ขุนทิพย์มาก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ โพธิศรี

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงณัฐนรี ลิมกุล

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงณัฐนรี สุวรรณแท้
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ เตชะวัชรานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงทรายแก้ว เพ็งชุม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายธนภาค ธรรมนรภัทร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ สุวรรณศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงนาถมณี หนูเอียด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงนาสนีน รุ่งโรจน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงบุณณิศา กันสุมาโส

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงปนหทัย พิสวรรค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายพชรพล เหมะรักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ คงชำนาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๔
เด็กหญิงฟฏตาริยะฮ์ สมุทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ บัวแดง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายริสกี นิลพฤกษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายฤทธิเดช ปราบฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงวชิตา จันทรางกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงวรรณพร อินทร์คำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงวิลาสินี จันทรัตน์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายสิงหนาท แก้วชนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุนิสา คงสงข์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายอรรถนนท์ สุขแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายอัชฌเดช หวังสปราบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงกชวรรณ แก้วสีดำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงกัลโสม เตบสัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงกาณต์สิณี คณะรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงคุณัญญา พันหวัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงจรรยพร แก้วเกตุ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงจัสมิน หมุดอะดำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ เบ็ญอาหลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงฉัตรฐริกา ไชยบัญดิษฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายณัฐกานต์ สุขโณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงณัฐธิชา ช่วยดร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ วิจิตรจินดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ขวัญเพ็ชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงณิชกานต์ เจือกโว้น
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายดนุสรณ์ อนุสาร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายถิรวุฒิ สุวรรณมณี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๘ / ๙๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงทยาพร นวลศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายธนดล สวนเวียง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายธนพล อังสกุล

๋

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์หลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดวงจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงนาเดียร์ หมัดอะดัม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทะนวนรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงรัศมี แท่นมณี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายศตวรรษ เจะพงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายศักรินทร์ แย้มสุวรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงศิริเนตร รอดบน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงสลาลีย์ อุ่นวงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงสิรภัทร รองสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงสิริมา หมุกแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงสุชาดา หาญณรงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายทองพิทักษ์ ทองประสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายภาณุศักดิ

์

เรืองเจริญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงกชพร ทองสองยอด
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายกิตติธัช วันทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงฐานิดา ตันประภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงณัฐกานณ์ จันทเวทิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงธนัญญา หมัดอะดัม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เหล่าจินวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงนภัสศร สินทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุ่มนุ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงชนกพร สงเคราะห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงธนินันท์ รักษาชน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงวริศรา สังขะกูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงศศิธร จังอินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงศศิภา จิตต์สกูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงกัณฐิมา พิกุลทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายณัฐวุธ อินทะโร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงกุลฉัตร ช่วยบุญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายทัศนุ โกละกะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายนวพล สุวรรณโน

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๙ / ๙๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงปวรวรรณ จันทร์แดง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ วันดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายศิรวิชศ์ เกตุมงคล

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงอารียา ทองชูช่วย

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายชาคริต ปลอดสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงลลนา ทองสิพพัญู
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายจักรกริช นนทะสร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงชาลิสา ทะสะระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายธวัชชัย จันทโชโต
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายพลพล พูลม่น
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงมลธิรา รักคล้าย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายวานิช ทองสิพพัญู
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงเปรมิกา ถาวรจิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายจักรภัทร หวังสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงณิชาภัทร แปนเหลือ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงทิวาพร ทวีพัสถาน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงอิศริยา ถวิลรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายจตุพล ทองชูช่วย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงธรรชนก ธรรมรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายวีรภัทร สุวรรณรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายจึรวัฒน์ จูลนวล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงทิพานัน กฤษคม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายธนบัตร หนูปล้อง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายธราเทพ พฤกธรา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงปณิตา สุขรักษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายพงศธรณ์ ทองคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายภัทรภณ พันธชิต
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงมริสา แก้วจรนัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงวิราวรรณ วรรณพงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงจงกลนี จิตภักดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายธวัฒชัย อารีเอือ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายธีรภัทร ครุฑธามาศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงพัณณิตา นวลสกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายภูวดล นวลหนู
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๐ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายวีระยุทธ วรรณพงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายเจษฎา สิธิราม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๒

นายกฤตธี เพชรรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๓

นายฉัตรมงคล แก้วโชติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายปรเมศ ทิดกานจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายภัทรพล ทองมุณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงมณฑิตา แก้วห่อทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๗

นายวนราช สิงห์ทรัพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๘

นายสิทธิพงศ์ ผ่องสุวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงเอมฤดี ช่วยนก
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๐
นายชยกร นวลประกอบ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๑

นายธนัชชา คงขวัญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๒

นายวรพล แก้วจรนัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๓

นายสุทธิภัทร ช่วยชูกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๔

นายสุริยา จินดาวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๕

นายไตรรงค์ ธรรมโชติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๖

นางสาววันวิสา สิธิราม
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แซ่กัว

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงจันจิรา จู้เท่า
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายนิติธร เวชพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงปยมาศ แก้วจารนัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายปยะเดช อาวรเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายพงศกร ทองชูช่วย
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ อังกี

้ ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงอินทิรา ถวิลรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงมัณฑนา พะสริ
๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วประกอบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายจารุพงค์ เนียมเอียด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงกุลธิดา วังสันต์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายชีวัธนัย
พงศ์นาคะพิทักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงณิศิรา ดุษฎีบัณฑิต

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดิษฐสระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ธรรมโชติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงเกศราพร รัตน์แก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงจันทิมา แซ่เลียง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงจิวเวอร์รี

่

พัฒนโภควินท์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงชลธิชา ควนวิไล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา โชติรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงธันย์ชนก หยดย้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายนวพล อินเลียม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงพรรณพษา รอดสะกูล

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงพรรณิชา ศรีสว่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงพรไพลิน สุวรรณแท้
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงมัณฑนา สุขสันต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายวรพงศ์ คงอ่อน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายวัชระ มุสิกะนิต
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงวิชญาดา ศรีจันทรงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล รอดสกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายอรรถพล ชิตมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงวาสิตา สุขแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนแก้วมณี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงอารีน่า รัตโนภาส
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงจันจิรา ดำยัง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงพรธิดา ไวยกูล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายวชิรวิทย์ สงแปน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงศิรดา ชูแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๖

นางสาวชุติมา โฉมราช
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๗

นางสาวบุณยนุช ไชยปาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๘

นางสาวนันทิดา นัครามนตรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ผุดเอียด
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงวรรณนิษา แก้วสลับนิล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงนุสบา คงสกูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงปาริชาด บุญมร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายปยพัทธ์ หวานพูล

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงวราพร มุทาพร

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงฐิติมน รัตนกูล

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ครองมีทรัพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายธนกร เจิมแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงศิรินันทินี ปราบนารายณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงกิตติญา สังข์ทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๒ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงสุติมา บิลสัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงกิตติวรรณ ทองไหม ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงพิชญาภา ทองไหม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข้าม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงปตมณี หยูทอง
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ลาภวงศ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงสรารัตน์ รัตนี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงชนากานต์ อนิลบล ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายชิตดนัย ชาติถาวร
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงดารารัตน์ จันทชูโต
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๑๙

นายทรงธรรม รอดลอย
๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงธันยาพร แก้วสัตยา

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงพิรุฬห์พร พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายวรฤทธิ

์

ศรีขวัญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ พิมพ์โคตร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงแก้วมณี ไพบูลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายธีนะเดช ดวงสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๗

นางสาวสุทธิตา สุวรรณชาตรี
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายจิรายุทธิ

์

ขวัญสง่า
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายพัสกร ฉิมกูล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายศิริชัย แก้วน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายสังกานต์ ภู่เพชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๒

นางสาวสุภาณี วโรทัยพัฒนพงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ อิสโร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ลิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงอรวดี ศรประสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงสมิตา อิสโร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สุดตาซ้าย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ พลิตศิริ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แก่นคง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายกฤษณะ เอียมสุข

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๑

นางสาวเสาวลักษณ์ ใจตุ้ย
๒๘/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๒

นางสาวภัศชนิตร์ พรมเพ็ชร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๓

นางสาวซูเฟร์น อึง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๔

นางสาวสุภัสสรา กูลเกือ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
ทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๕

นางสาวเนตรพิศ คุ้มหอม
๒๒/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๖

นางสาวมิงมงคล

่

พูลศิริ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๗

นางสาวอังคณา จันทโร
๐๕/๑๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๘

นางสาวเฟองฟา สนเสริม
๐๒/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

ทุ่งลุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายราเชนทร์ อภิวันทนากร
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงอิสรียา หมัดอะหลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๑

นายประดิษฐ์ ไชยมุณี
๒๒/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๒

นางสุนีย์ สุวรรณมณี ๘/๑/๒๕๒๗ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงฐิติพร เม่งช่วย
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายเพชรรัตน์ หนูแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายกฤษกร ปดดำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงกัลยาณี จันทสาระ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายจิรายุทธ หนุ่มน้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงชลกานต์ พินิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายธนาวุธ ชุมเกือ

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงธัญธรณ์ สังข์นุ่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ รามมาก
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงนภัสกร ช่วยมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงเทพกัญญา โชตินะกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงเปมิกา จิตร์เทียง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๕

นางสาวกัญชพร ชูเชิด
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงคันธรส ธัญธีระภาพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๗

นางสาวจิราวรรณ ศิริโรจน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๘

นางสาวนิภาภัทร จีนปาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๖๙

นางสาวพัชรินทร์ ซุยเหลียน
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๐
นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๑

นายรัฐธรรมนูญ สังข์ไพฑูรย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๒

นางสาวศศิกานต์ หนุ่มน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๓

นางสาวสุภาวดี แซ่ตัง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๔

นางสาวปทมา กาษรสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๕

นายสุริยะ ทารตะวัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๖

นางสาวกณิกา พูลเพิม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๗

นางสาวจิรภิญญา ดำมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๘

นางสาวณพิมพ์ พันธ์ฤทธิดำ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๗๙

นางสาวณัฐธยาน์ หนูขุ้ย
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๐
นายณัฐพงศ์ นารีหวานดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๑

นางสาวนุชรดี ละอองแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๒

นางสาวพรรณิภา อ่อนรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๓

นางสาววนิดา ชุมเกือ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๔

นางสาวศิรินภา คงเจียง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๕

นางสาวสุธิษา อินทรวิเชียร
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๖

นางสาวสุนทรี ชูจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๗

นางสาวสุนิสา สังข์ทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๘

นางสาวอรกานต์ เซ่งขิน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๘๙

นายอิสรา กาชะนะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๐
นางสาวเจนจิรา หอมซัง

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายกรวิชญ์ หนูน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายกัณวีร์ ช่วยแท่น
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา แปนเส้ง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงกานณ์มณี อ่อนหวาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายกายสิทธิ

์

ทองบุญเรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายชุติศรณ์ แสงมณี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายณภัทร โสเจยยะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงณภัสสร เนคะมัชชะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บารพันธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงดวงกมล ส่งศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงต้องใจ อินทรวิเชียร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายธนพล ชูศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงธนวรรณ เรืองรอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายธราเทพ ธรรมโณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายธีรภัทร จันทร์ปลอด

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ช่วยเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายพรรษวรรษ ณ สงขลา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กชายพัชรพล แก้วนวล

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงพิชชานุช สังข์ทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงพิชยา คงประมูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงพิพัฒอาภา อุปถัมภ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายภควรรณ บุญขาว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กระโหมวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายภัทราวุธ ชูแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๕ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงมุกอันดา สุวรรณชนะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายรุ่งเกียรติ คงดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๗
เด็กหญิงลักษณ์ชนก พวงแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงลัทธพรรณ ทองแท้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงวนัชพร ขวัญแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงวรรณวนัช สุขสุรัตน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงวรรณษา จาริคุณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงวรัญญา นวลทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ละอองแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายวรโชติ ล่องสุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายวสุพล เคียมการ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายวีรภัทร ทิศเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายศิวดล เรืองรอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายสราวุฒิ บานแย้ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงสุรภา คงพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายตุลยวัตร สุขยิง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงนันทิชา ศิริมุสิกะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายปราชัย ทองศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายพงศ์พล ทองศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายยศกร ศรีประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กชายวสุ วิลาวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงสุกัลยา นิลพงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงสุภาพร จิตหมัน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายอุดมเดช สอนปน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายกิตติ สว่างจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิลพงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงชนิดา ทองสลับ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ พัลวัลย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วรัตนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๔
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช สังข์กล่อม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงธนารีย์ เขียวแก้ว

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รุ่งเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงปนฤทัย ไชยคง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงวันวิสา ไหมจุ้ย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงสุรางคนา พิรุณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายเอกภพ ชูนุ้ย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงนฤมล ต้วนตัว

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายอดิศร ปรางจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงกาญจนา บำราบ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงปพิชญา ชิณรินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพังตรี วัดพังตรี  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายชัยชนะ ช่วยวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองผอม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายปยะวัชร์ ปานก้ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายพรชัย ชูขาว
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายยศพร ชีวะพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายศุภฤกษ์ จันทร์ดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงจมัยพร มีบัวทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายชนะชล หนูทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงชลกานต์ อินทรอาภรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงชลธิฌา พรหมมณี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายชาคริตย์ ยินดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงณัฐจิตรา พายุหิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงณัฐวดี ตะเพียนทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ดำแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ยืนยง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญบรรลุ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงทศวรรณ สังข์ทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงทัศน์วรรณ ดำแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธนดล มีสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงธนวรรณ รัตน์ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายธนวิทย์ เกือเสน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงธันยาณี รอดบุญมี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายธารธรรม เชือช่วยชู

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ชู
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ สุจริตธุระการ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายปกาศิต กูลเกือ

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงปยะฉัตร นวลประสงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายพงศกร เรืองศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงพรรพษา เนียมละออง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงพัชรี
ชาติวิริยะอำนวย

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ชูมาก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงพีรดา ขันสิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายภูบดินทร์ อุปกรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงยุภาวดี ปรีชานุกิจ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงรมย์นลิน พวงศร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายวรเมธ ทิมลาย
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงวลัยรัตน์ บัวยม
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บัวยม

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายวศิน ธมามิตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงศุธิชา เนียมจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ช่วยวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงสวรรยา แดงงาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงสิริญาดา ขุนเดช
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงสุจิรา มากเอียด
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงสุนิตตา สุวรรณชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี จุลรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี มากทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงสุภาวดี ศิริรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงอภิญญา คงจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายอภิลักษณ์ ไชยหาญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงอรจิรา ตังเส้ง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงอรวรรณ ยืนยง

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายอาณกร พวงสอน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายอานนท์ วงสวัสดิโสด

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงอารียา ยินดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายเจษฎา ขุนพล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายเพชรรัตน์ ช่วยมณี

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ดำน้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายจิรพนธ์ คล้ายดวง

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายจิรพนธ์ สังฆโต

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายณัฐพล คำจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงปนัสยา ยกรัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงปรีดาพรรณ กูลเกือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายวัชรินทร์ ทะลิทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายวิทวัท พัลวัลย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงศศิธร มาตร์ชู

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายสรวิชญ์ วรรณจาโร

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายอิทธิพล เจ๊ะโส๊ะ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๔
นางสาวกนกวรรณ รัตน์ทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๕
นายกิตติศักดิ

์

กิจการ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๖
นางสาวปนัดดา สงค์ประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๗
นายกรวิชญ์ พร้อมมูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๘
นายนภสินธุ์ วรรณจาโร

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๒๙
นายพงศธร ทองผอม

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๐
นางสาวรฎาพร ปลอดทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๑
นางสาววิชชุดา ปนแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๒
นางสาวอรกมล นวลละออง

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๓
นางสาวผกามาศ สายจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงกนิษฐา ลอยลิบ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงคนึงนุช มีปด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงชาลิสา อ่อนกัน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงบวรรัตน์ สุวรรณมณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงบูรณีฉัตร สวัสดีรักษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงพัชธีราภรณ์ มังสังข์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงภรภัทร แสงประสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงวริศรา เม่งช่วย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายวิทรัช ไฝทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงศศิกานต์ พลายด้วง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายศุภกร จันทรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงอัมพิกา พาหุโชติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงอัยรดา ดวงจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ห้วยห้อง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงเพลินพิศ มีสาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายกฤษตวัฒน์ ทองด้วง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงชัญญานุช พราหมณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กชายฐิติพันธุ์ จันทร์บุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงฐิติมา บุญยืน

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๔
นายอุทัย เพ็งหนู

๐๑/๐๒/๒๕๓๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงณิชา ขาวแท้

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงแปงงาม ทองไพจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงอัมลี ปนชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงธนาภา สังข์เวช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดกาญจนาวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยอดสอน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงธัญชนก ตันจัด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงวิชุดา ไชยมณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงเกวลิน ชุมพล

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยีเด็น
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชายทองแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงลลิตา บัวขาว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กหญิงสุนิสา รักษาชล

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงศิริวรรณ ทองแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กหญิงสุทัตตา กัญชนะกาญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แปนแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๐
นายวรพล วิหกฤทธิ

์

๓/๔/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๑
นายธรรมรงค์ แก้วบัว

๑๗/๒/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๒
นายประวิท กุกุดเรือ

๒๔/๘/๒๕๒๕
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๓
นายกรกช ไตรจุฑากาจญณ์ ๑๔/๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๔
นายสมพร เพชรบูรณ์

๕/๑๒/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๕
นายสมศักดิ

์

เพช็รคง
๑๖/๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๖
นายชัยนันท์ รัตนชล

๒๐/๘/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๗
นายอำพล แซ่กี

้

๔/๓/๒๕๐๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๘
นายวรุฒ เสนเพ็ชร์

๗/๑๐/๒๕๓๒
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๗๙
นายสรายุทธ ฉิมกล่อม

่

๒๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๐
นายสุรินทร์ ปนพรหม

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๑
นายสมมาตร แก้วสมทอง

๒๗/๕/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๒
นายวิรัตน์ ปนทอง

๓๑/๑/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๓
นายบุญโลม ลิบน้อย

๒๗/๗/๒๕๑๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๔
นายเอกสิทธิ

์

ทองเลือน

่

๒๘/๙/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๕
นายสัมฤทธิ

์

วัฒนชัย
๑๖/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๖
นายวัชรพงศ์ แก้วพรหม

๒๑/๔/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๗
นายอุเทน รักประเทศ ๕/๗/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๘
นายวิสัยทัศน์ สุขกระพงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๘๙
นายสุวนิต หมัดหละ

๒๖/๓/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๐ / ๙๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๐
นายชานนท์ ฤทธิมี

์

๒๐/๕/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๑
นายสถิต รอดทวี

๑๑/๑/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๒
นายมนตรี แก้วสองสี

๑๐/๖/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๓
นายสมมาศ แสวงบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๔
นายเอกชัย แก้วมี

๓๑/๕/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๕
นายสมภพ วรรณเพ็ชด ๖/๕/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๖
นายคาวี พุฒจันทร์ ๖/๓/๒๕๓๓ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๗
นายขรรค์ชัย แก้ววิชิต ๓/๓/๒๕๒๑ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๘
นายศุภชัย ณิชากรพงศ์ ๒/๓/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๐๙๙
นายผดุง สุรรณพรึก

๑๕/๖/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๐
นายนิคม นบนอบ

๒๐/๙/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๑
นายอภินันท์ อินเนียว

่

๓/๗/๒๕๒๖ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๒
นายจรูญศักดิ

์

แก้วปฐม ๒/๖/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๓
นายบุญสิงห์ ศักดิพุทธ

์

๒๓/๕/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๔
นายบรรเจิด เพชรตีบ

๑๙/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๕
นายทวีโชค ยิงโชติตระการ

่

๒/๓/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๖
นายโกศล พุ่มเฉิดฉัน

๓๐/๙/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๗
นายปยพันธ์ โนมพรรณ

๙/๑๒/๒๕๑๘
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๘
นายธีระยุทธ์ เอียดประพาส ๗/๑/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๐๙
นายพิชิต แก้วน้อย

๓/๑๐/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๐
นายอัชญะ เทพยา

๑๒/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๑

นายวืเชียร จุลิวรรณลี
๑๒/๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอนาทวี ลำชิง  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงนพมาศ บุญมาทน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงอมลวรรณ นิลอินจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงสาลินี แก้วมณีโชติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญประดิษฐ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายชวัลวิทย์ หลวงคง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ พรหมมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงสวรรยา ภิรมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายสิทธิทัศน์ แซ่เตียว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ลิม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทะสะเร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา ซ้ายศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กชายกันตชาติ ชายทองแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงกัลยากร เกือภาระ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงศุภกร บัวทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงสุพิชญา พรหมมุณี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงสุรีย์พร แสงประสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงสุวรรณี มณีโชติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงเปรมฤดี นิลบรรพต
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายธีรพัฒน์ เอียดพันวัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายปณัฐพงศ์ จรูญสอน
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายปยะ หม่องนัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายภูวนาท ช่วยหนู
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายยุทธนา เล่งสีสัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายวชรกร สมัครพงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายวีรวัฒน์ คำสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายสถาพร พรมสมสู
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๘

นายอดิศักดิ

์

จันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายอนาวิล พรมสู
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายเอกพัชร บัวทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงเนตรนภา ต่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ วัดวังใหญ่  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายภูสิทธิ พลศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณบรรดิษ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงวรลักษณ์ กุสวิโร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายวัชรพงศ์ ศิริรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงศิริภัสสร ดวงดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงกมลชนก เดียววาณิชย์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงจิราวรรณ เวียงหงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิพงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ หน่อเพชร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงฐิติวรดา ดำดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงพรรัตน์ มณีรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงหรรษา เลียมนิมิตร

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงเพชรชมพู นนทเปารยะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายคมนตรี มณีนวล
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงจตุทิพย์ สรประสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงจิราภา ทองขาว
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ หนูทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๒ / ๙๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ พรหมยะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายธนากร รัตนะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงปยะดา แก้วมณี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายปยะวัฒน์ ปานแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงปยาพัชร หนูทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงพรรณกร บำรุงพงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายภิรวัฒน์ สารทวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายภูตะวัน ข่าขันมะลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงมาริษา ศิริวัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงวรนุช ไชยมนตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายศุภกร ชูแว่น

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายศุภณัฐ กลับใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายสุทธิพงศ์ คงสีแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงสุธิดา คงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายสุวินัย จันทรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๕

นางสาวกนกพร หัสไทรทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๖

นางสาวกนกวรรณ สาเหลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๗

นางสาวกมลวรรณ ปญจเพชรแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๘

นางสาวฐานิตา จันทร์แก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๗๙

นางสาวณัฐทมล พลสุวรรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๐
นางสาวธิดารัตน์ อิณทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๑

นางสาวปยนุช เกือก่อบุญ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๒

นางสาวพรพิมล ไชยบุญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๓

นายรติพงษ์ มณีรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงรรินธร อ่อนวิเศษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๕

นางสาววิมลสิริ ศรีก่อเกือ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๖

นางสาวอทิตยา เวียงหงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๗

นายอรรถพงค์ บุญศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๘

นางสาวคณิตา เปยทนงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๘๙

นางสาวจุฑามาศ เต็มตระกูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๐
นางสาวชนัดดา เฉ่งไล่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๑

นางสาวภัททิยา ม่วงก่อเกือ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๒

นางสาววรรณนิสา ธระจิตสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๓

นายสิรวิชญ์ ไม้เรียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๔

นางสาวสุทธิรักษ์ บุญมี
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๓ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๕

นางสาวสุรัสสวดี ดวงสุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๖

นางสาวอภัศรา เทพวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๗

นางสาวอรอุมา ชูเชิด
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ แซ่ลิม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงชุติมา ไชยคล้าย
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงยชนา ไพรจรัส

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๑
นางสาวปนัดดา สำเภาเมฆ

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๒
นายภาสกร สาระวดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงมณฑิตา ดวงฉวี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๔
นางสาวชฎาพร เอียดมาอ่อน

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๕
นางสาวช่อผกา ชูแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๖
นายภูรินทร์ รสหอมเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๗
นางสาวศศิมา สุวรรณชาตรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๘
นางสาวสุภาวดี ชูชูด

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๐๙
นางสาวอังศุมาลี อ่อนรักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๐
นางสาวเนซ่า ศรัทธา

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๑

นางสาวจารุวรรณ อะตะราใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๒

นางสาวทิพวัลย์ สนหละ
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๓

นายอรรฆพล พรมศร
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๔

นางสาวแพรพลอย แก้วกับทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงสุวรรณี ดีอุต
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงเยาวเรศ ติงถิน

้ ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสุนิสา ช่วยคงมา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงชฎารัตน์ นวลอนงค์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงพจนารถ จงไกรจักร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายเทวฤทธิ

์

นะติโย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๑

นางละเมียด โอชะโร
๒๔/๐๘/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๒

นางสาวเสาวรส ชูมนต์
๒๓/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๓

นางพิศมัย พงค์สุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายบุรินทร์พศ เด็นหมัด
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงปวริศา แก้วมณี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุดมสิทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสโรชา มหาพรหม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๘

นายดุริยางค์ เพชรสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๒๙

นายทินกร เพิมพูน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๔ / ๙๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๐
นางสาวนริศรา ชูช่วย

๒๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๑

นายนัทชยุต เตชะพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๒

นายดนุพร ฟูศรีกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๓

นางสาวปาริฉัตร กรประชา
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๔

นายยศภัทร โกมลพิศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๕

นางสาวจันจิรา อ้นดำ
๐๗/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๖

นายเจษฎา จิตรเพ็ชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงนภัสสร ทองจีน
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๘

นางสาวอรัญญา จิตตี ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายนนท์ สำยานชัด
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงจิราวรรณ บุญฤทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงอัจรีย์ ศรีเทพ
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงขนิตฐา เกิดทิพย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมโพธิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายชาญยุทธ สุวรรณรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงฐิตาภา แก้วใหม่
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงดากานดา ชูอมรทรัพย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายถาวร เจียรวิภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายนันทกร ศุภเนติธำรงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๔๙
เด็กชายบุญประเสริฐ แซ่ฟู

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงปยะฉัตร เพชรวา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงพรกนก ไสยสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงพิชญาภา ทอยวงศ์วิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี ศรีษะสมุทร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายยศกร แซ่เล่า
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงวรนิษฐา บุญศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายศรวิษฐ์ พุทธสะโร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงศศิธร จันทร์วิเศษ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงศิริมล ทัพที
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อักโขสุวรรณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงสสิกานต์ อ้นดำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายสิทธิกร มิตรรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายอัษฎา ปุสวิโร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงอุมา วิไลลำเลิศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงอโรชา เหลือแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๕ / ๙๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายเจตจำนงค์ เต็มดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงเหมือนฝน เสาหิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วกิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงกุลรัศมิ

์

คงละคร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายจักรพงศ์ ยงสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงจันทิรา ยาทิกูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายซือฮัน

่ ่

สวัสดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายณรงค์ สิงหยก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงณัฐกมล ยมจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายธนภัทร วันฟู
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายธีรยุทธ์ บัวทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงนธิชา ชลพอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงปยวรรณ แก้วสามกูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา มีแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายวรวิทย์ บุญทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายวีรภัทร ศรีบุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงศสิมา แก้วมณี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายศิวกร แซ่เล่า
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กหญิงหทัยภัทร หาชืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายอดิศร คงเพชร
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๕

นางพรรณี ช่วยแท่น
๑๕/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๖

นายถนอม สุขคำ
๐๓/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๗

นายสำรวย โสตโยม
๑๗/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๘

นางรัชนี คงศรี
๒๕/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๘๙

นางเพ็ญโฉม ลั๓บุญ
๐๘/๐๕/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๐
นายณัฐพงษ์ พรหมจรรย์

๐๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๑

นางลิมปเลขา ไชยสาลี
๒๓/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๒

นางสุชาดา อ่อนสันต์
๐๑/๐๗/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๓

นางนุชนาถ โสตโยม

๑๔/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๔

นายสุรินทร์ ทองบุญ
๐๖/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๕

นางสาวทิพวัลย์ นิลสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๖

นางพิมล แสงพรหม
๐๗/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงมะลิ มณีเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายวัชรพงศ์ ขุนทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๒๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร หมัดอาดัม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๖ / ๙๖

้
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สข ๕๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายจักรี นันทศร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงณัฐนิกา นพสุวรรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายนวพล เพ็ชรทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายรุ่งโรจน์ คชรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงเกตุกนก ศิริสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงเจนนิตา สะตือบา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงเจนนิษา สะตือบา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หัวใหญ่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ชโลธรทักษิณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ ทาประดิษฐ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมพัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงชุติมา แซ่หลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงปยดา ทองนวล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายรัตนพล โสปญญาริย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงวาสนา บินชาติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงจันทิมา โดยวิริยสกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงวลีรัตน์ ใยเอียมพันธ์

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงสุริษา พิมไพ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๘

นางสาวสุวิมล พุ่มทอง

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงธมลวรรณ จีรวงศ์ไกรสร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงอารียา ชัยยะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๑

นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๒

นางสาวปุญญิศา กาฬกาญจน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์เกือ

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๔

นายปฐวี ศรีประสม
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๕

นายวิโรจน์ บุตรราษฎร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๖

นางสาวอารีรัตน์ แก้วแกมทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๗

นางสาวจิรภิญญา สุขไพบูลย์สมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๘

นางสาวทรายขวัญ ช่อผกา
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๒๙

นางสาวนฤมล มหาพรหม
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๐
นางสาวพลอยรุ้ง สีสว่าง

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๑

นายวีรพงศ์ หนูเสน
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๒

นายศักดิมงคล

์

คงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๓

นางสาวสิริวิมล เชียงไขแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๔

นางสาวสุธิดา ด้วงแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๕

นางสาวสุรัสวดี ชุมแสง
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๖

นางสาวเกศินี ศิริพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงศุภสุตา อุนทรีจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงกมลวรรณ เจียรนัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายปวริศ แจ่มจันทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงภานุมาศ อินทสระ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงวรรณวิสา นวลนิม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงศรีรัช สุดสาย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงกนกพร เพชรขาว
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงกฤติมา มณีทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายจิรกิตติ

์

เอียดเหตุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงญานิกา ชูดำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายณัฐนนท์ ทองอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ยัฆพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายธนกฤต แปนทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงปนัดดา พรหมจรรย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ยางทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายภูวเดช จันเสน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ อินทร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงมินตรา ดำขุน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงวนิชา ปานเขียว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงวราทิพย์ สร้อยคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงวิภาวดี พรหมจรรย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงศศิกานต์ รุ่งทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงศิริกัญญา ดำบาร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงศิริณญา เทพสุวรรณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงศุภัสรา ศรีสุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงสิริวิมล ขุนคล้าย
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงสุธิกานต์ คังฆะสุวรรณโน
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงสุปราณี รักจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงสุพัชรา กำเหนิดดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงอทิตยา แก้วเจียรนัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงอนุสรา แซะอามา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็ชรสุก
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงอรอุมา ชูส่งแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงอาภาภัทร ขันทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงอาริยา พรหมพานิช
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงเกตุสุดา ปราบณรงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายกฤษฎา
ลักษณะประดิษฐ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงจิรภิญญา กายฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวผุด
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ เมืองแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญนะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๘

นายชัยวุฒิ นับถือบุญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงญาณิศา ขันทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จันทร์มาก
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายธนภัทร อุปเทศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

ผลทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ เรืองศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงนริศรา สารประสงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณชาตรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๖ เด็กหญิงประภาพรรณ
จันโสด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงปยฉัตร แก้วนพรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงพิมพ์วิมล มากเตรียม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายภูธเนศ จันทร์สว่าง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายวรพงษ์ มณีน้อย

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทะภาโส
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงวริศรา เรืองมณี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายอนุสรณ์ พรหมแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงอาภาภัทร หนูดวง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงเจนจริยา สุวรรณมณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๖

นางสาวกนกพร กาญจนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๗

นายกฤตยชญ์ สังวาลย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๘

นายจิรายุ มาพบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๓๙๙

นางสาวจุฑามาศ สมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๐
นางสาวณัฐฐาพร วงศ์คำจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๑
นายธิติ หรดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๒
นางสาวนริศรา พูลประกอบ

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๓
นางสาวพิชชาพร ยอดสวัสดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๔
นายมารุต ยางทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๙ / ๙๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๕
นางสาวรสริน ด้วงทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๖
นางสาวศศิวิมล เมฆสุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา สุขรักษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๘
นายสันติภาพ คงยอด

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๐๙
นายสุทธินันต์ พรหมขจร

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๐
นายอนุสรณ์ จันทมุณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๑

นางสาวอรพิม นวลศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๒

นางสาวอุษา เอียดเสถียร
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๓

นางสาวกนกวรรณ สุขเจริญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๔

นายกฤษติศักดิ

์

สีเพชร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๕

นายธนภัทร อินทรสมบัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๖

นางสาวธมนวรรณ นิวัติศัยวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๗

นายธวัชชัย บุญศัพท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๘

นายพรรณกร หนูปลอด
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๑๙

นางสาวพัทธ์ธีรา เกลียงมาก

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๐
นายพิษณุ สุทธิวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๑

นายภูวนาถ แก้วดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๒

นางสาววิลาวรรณ คชภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๓

นางสาวศศิกานต์ แก้วอ่อนแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๔

นายศุภกิตติ

์

ขาวกริบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๕

นางสาวจิตรลดา ไกรวัลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๖

นางสาวหัตถพันธ์ เส้งคุ่ย
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุขสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุขเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงกรัญญา ยอยรู้รอบ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายกษมา แสงอำไพ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงกัญชพร แก้วจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายกายสิทธิ

์

แก้วหนูนวล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงจุฑามาส หนูทิพย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงชลิตา สุวรรณชาตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงณัฏฐชา ชูดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทภาโส
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงณัฐวดี ชูดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองขวัญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงนริศรา สูตแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงนุชนาท แย้มจิต
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายประสาน นามหวาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายพฤกษ์ บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายภัธฐพงษ์ ศรีพรมทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงมณีทิพย์ เพชรบูรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงรินระดา พรหมบุญทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ด้วงอินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงศศิประภา เรืองแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงสุภรัตน์ โพธิสาราช

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงอภิญญา ยอดสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงเพชรลดา เรือนน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงกันตนา คงนุ้ย
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงจณิสตา หนูจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงจริญญา นุ่มสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงธีราพร พรหมเมศร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายปฏิภานธิ

์

นวลทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ นวลคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงศดานันท์ อ่อนด้วง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายศุภชัย บุญละดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ศรีบุญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายอลงกรณ์ เสาวพงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๓

นางสาวชนิกา สุวรรณชาตรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๔

นางสาวมิลดา สงสยม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๕

นางสาวอโรชา ชูลีรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๖

นางสาวเมธาวี บัวทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๗

นายฐาปกรณ์ นุชศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๘

นายณัฐพงษ์ มันจิตต์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๖๙

นางสาวทิพวรรณ พงษ์เทศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๐
นางสาวนรีกานต์ สุวรรณฆัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๑

นางสาวพรพิมล คงเล็ก
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๒

นางสาวอมราพร กัลยาศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๓

นางสาวโสรญา ถาวรสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๔

นายพีระศักดิ

์

โกมลานนท์
๐๘/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๑ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๕

นางสาวธิดารัตน์ ศรีสำราญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงพรรณพัชร หมัดสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๗

นายภานุเดช พัทธานิล
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๘

นายวิษณุ กกก่อเส้ง
๑๑/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๗๙

นางสาวชลธิรา ขวัญแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๐
นายธัญเทพ เพชรรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๑

นายปราโมทย์ จันดำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๒

นางสาวศรันยา จองนุ้ย
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๓

นางสาวศศิวิมล สามแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๔

นางสาวแพรวรุ่ง สมบูรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงจิรวรรณ สุขศิริ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองอิฐ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงเกศินีย์ จตุธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองอิฐ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงธีรดา กิงแก้ว

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองอิฐ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงวิภาวดี ขาวทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองอิฐ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงไอลดา นิพัทพงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายทัศนัยย์ กาญจนะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายอริญชัย ขาวแท้
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา กลัดทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงพรสุดา ทองรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงยุวริญย์ ทองขวัญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายวราวุฒิ มณีสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายศรวัส สาขะมุต
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายศิวัช เมืองแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา โทวาท
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายอาทิตย์ เสมอใจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร สะทุน

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

สุวรรณมณี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงปนัดดา เพ็ชรประคอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงพรนภัส สุกระโณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงพรรณวศา แจ่มจันทา

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงภัทรวดี กายฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงอธิชา โชติรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงเมธาวดี แสงสว่าง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงจันทิมา นกหนู

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงณัฐธิกา อุตสาหะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๒ / ๙๖
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สข ๕๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายณัฐพล กายฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ปนถะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กชายนันทชัย ดอกไม้
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายพงศธร บุญส่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายพีรวัฒน์ สังข์พราหมณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ยังชู
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายวีรพงษ์ พัทธานิล
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงอรอุมา บุตรตาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงณัฐวิภา พรหมเมศร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงธิษณามดี เสนีย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายธีรพัฒน์ พรหมคง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ยอดเกลียง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทะสะเร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงมุทิตา ปานแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงฉนันฎา ปานแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงชนิตา แสงชมภู
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงญาณิศร ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายทีปกร บัวงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงธัญญมน บุญศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงนภัสกร ราชมณี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายปฐมพร เจียงเต็ม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงปริณดา วรรณชิต
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายปณณวิชญ์ นาศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายปยวัฒน์ ปราบจิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงภทรกรณ์ เพ็งผ่อง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงภัทราวดี ขวัญทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายภานุ พุทธศุกร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงภิชาภรณ์ ปานแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ ขุนมังกร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายรัฐชานนท์ ประยงค์หอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงวรัชยา นับถือบุญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ปนแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงวิชิตา จันเขียว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พิมมะศร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงศศิประภา บุญยอด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๓ / ๙๖
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สข ๕๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงสุธาสินี ชูลีรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๖
เด็กหญิงสุนทราภรณ์ คงมัยลิก

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงสุอารีย์ บริเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายอัครวินท์ ชูประดิษฐ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอาทิตยา สุขเสริม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายอานนท์ ทองประทีป

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายเสฏฐนันท์ ยืนยง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา สุวรรณโณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ศิริ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายชนาธิป ถาวรสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายชาตรี ทนงาน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงทิฆัมพร อินทมโน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงนภาทิพย์ เจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงนยนา คงรอด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ วงศ์ชะแดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ลัภบุญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

พิมศร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ แก้วกาษร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายสุวรรณ โชติจันทรา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายเกียรติภูมิ จันทองพูน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายเนติพัฒน์ แก้วรัตนะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงกชกร วิเศษสินธุ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงกานต์มณี มูลตรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วถาวร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายทยาวัต พุทธจักจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายธนวรรษ ทะสะระ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายธีรนันท์ มุสิกะชาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายปาณวัตน์ เภอเกลียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงปานไพลิน แก่นเดียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงปุษยา บุตรเสมียน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายรณชัย อนันตพงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายรพีภัทร์ บิลสะเพ็ชร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงวรรณวลี บริเพชร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายศิรวิทย์ ดำจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายอณาเขต คำแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใจสะอาด
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายธนพงษ์ เตชะวรรณโต
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายธันยวัฒน์ นากูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายวรเทพ ไชยวรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงสรินทร พลอยศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงเสาวภา ตามปญนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กชายทีฆทัศน์ กาฬสินธุ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายธนิสร เส้งนนท์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายธนโชติ นวลละออง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงมัณฑิรา ชูจินดา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายศิวรุจน์ ศิริวัฒน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงกรนันท์ อินทะปาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อิสรโชติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายภัทภูมิ จันทร์สวาท
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงศิริพร ประสมพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายจักรินทร์ อินทะปาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายชาญณรงค์ แก้วบัวรัต
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กหญิงบุปผา ช่างชุม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายสืบศักดิ

์

ไชยภูมิ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดบ่อบัวแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ ปะทะโม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายนฤพนธ์ เรืองศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงนุสสรา หวันกงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายพงศกร เฉียงเจียน

้ ้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ อัชชนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงกาญติมา แก้วลอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายจตุพร พรหมทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายณัฐพงศ์ เพ็ชบูรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายทัชนุชา สณฑ์วเนจร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายธนวัลย์

ศรีคะระมะทันโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายนวพล ศรีเกตุ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงมนัสชนก คงคำแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงดารารัตน์ อ้นทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายจตุรภัทร ธรรมสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ นุ่นมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายธนกฤต พุทธรอด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๕ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงมนัสริน ทองชุมนุม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงศศินา ชะนะโก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงสุปรียา แก้วเจียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา สวนทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงกิตติกา แสวงสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงนภัสสรณ์ ยางทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงนิลนี ประทุมวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงรัชดาพร พวงแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงวรรณดี ชุมกูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงสิรินยา อินทจักร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา ศิริวัฒน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงอคิราภ์ ธรรมวาโร
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงเอืองฟา

้

มหาชู
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายคุณานนต์ พันธมุณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายจิรเดช นกแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงฑิตฐิตา แซ่ซัว

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงณัฐกมล ศรีวิจิตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายทัพมงคล สินสงวน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายธนพล รักงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายธนากร จันเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงธันยพร แสงทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงพัตรพิมล วัลภา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงพิมชนก ขาวสุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายพีรธัท จุลนิล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กหญิงภัทรภร ยะมุลณี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงวนารินทร์ สังข์กาล
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายอธิป เฉ้งเหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ชัยงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายอรัณต์ จันสุกสี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายจิรภัทร ศรีวิจิตร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงชฎารัตน์ พิศาล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงธนัญญา เอียดหนู
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายธีรนนท์ กัลยะเวทย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายวีรยุทธ เส้งวุ่น
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ จุลนิล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายขจรชัย ไชยงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายชนาภัทร ปนถะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายชลพิพัฒ แก้วห่อทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายชัยธวัช พรหมคณะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายณัฐพล มุสิกะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายดนุพร โยมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงธิดากานต์ จันงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงนิศากร ศรีจันทร์งาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงนุชจราพร เกรนรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงปยฉัตร จันทร์งาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กชายภาดา เพ็งทรัพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กชายวันชัย ทองกุล
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา คลุ้มทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงอริสา คลุ้มทอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายอัลอามีน สนูบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ฆังคะมะโน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายธีรวัชร สังทองกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายสุรทิน ไชยชะนะ
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

อำไพ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายณัฐดนัย ศรีเมือง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายณัฐพล พรหมเลิศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมเลิศรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

นักเทศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีพลับ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงนงนภัส เฉ้งเหา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายนพดล จุลนิล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงนำเพชร นวลน้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ชาญนอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายวริทธิธร

์

มากเกือ

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ หงษ์สอน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา ศิลมณี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ศรีเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงอนิสรา หนูแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายสุรธัช ไชยชะนะ
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๗ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สาลีโพชน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงปริยฉัตร ยางทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงพัชราภา รอดผล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงอนุชสรา บริเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงธาราวดี ราชรองวัง ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายจุมพล สุระวาท

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงชนมน ทองชุมนุม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงญานิกา จันทโร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดียิง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายศุภชัย จันทโร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ แซ่ตัง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูฉิมมะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงใยแก้ว พรหมจุติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ บัวทองเกือ

้

๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายกฤตนัย นวลละออง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เพ็ชเรือนทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายธามณภัทร บุญมี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงนฤตยา เจียรวัติวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กหญิงบุณยวีย์ มีชัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงพรพรรณ นารีรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงรัชฎา จันทฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายสิทธิโชค พราหมณ์อ้น

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กชายธนพล จันทฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายวิวัฒน์ แก้วบุญส่ง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายสตีเวน มูลเดอร์ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงชลิตา พลัดเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงวิรัชฎาพร มณีโชติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายวัฒน ปญญาวุทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กหญิงปยฉัตร ทองมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายพิสิษฐ์ สุวรรณมณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๖

เด็กหญิงหยาดฝน บัวทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายกสานติ

์

จิตศิริ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กหญิงกิตติมา หมืนสีขวัญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงจรรยาภา เส้งปลอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทรสาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายชลชาติ ทองเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงชลธิชา มหันตมรรค
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงณัฐนิช บุญราศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงณัฐมล นวลมิง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กชายนพดล บุญรังษี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กชายนาคิน พรมลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กชายปฏิวัติ วรรณพงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงปวีณา คำมณีย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงพรทิพา หุ้ยล่อง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงสุญาดา นพรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา ชุมแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายอนุวัฒน์ นวลเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา ปมผะโร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายไอยเรศ แก้วสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กหญิงพินิดา ภูวงษ์
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายประวิทย์ ขวัญหวาน
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายอนุชา คล้ายอักษร ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายวีรพัฒน์ สงเสนอ
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงกนิกา สุวรรณเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงฉัตรชนก โรจสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงชนิดา วัชฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายชัยวัฒน์ วรรณวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายณัฐพล อุบลรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ นวลออง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายปนาวุฒิ บุญแก้วคง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายพงศ์สกรณ์ ธรรมสุโข
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายพรรณธนา วงษ์นิกร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายพัชรพล ทำเครือง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงพิชญาภา รองพล

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายภาคภูมิ ช่วยจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายภูวดล ยอดแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงลลิตา คงเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายวัชรินทร์ อรุโณทัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงวันวิสา สุวรรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงวาสนา โกศัยกานนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายศุภวิช สุขมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กชายสมพล บุญกำเนิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงสุรภา บุญรังษี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงสุไรนา หมันจีด

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ แสงมณีประดับ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา จิตจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงอาทิมา โชติรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงอารยา แสงมณีประดับ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายอิทธิวัฒน์ สุขะปุณพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายเจษฎา เทพวารินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงเพชรลดา เชียวเลียน

่ ่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงเพียงรวี คงทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงเพียววดี หลีกันชะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงเสาวรัตน์ จัตุมณี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ นมฤทธิ

์

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายภานุพงศ์ จุลท้าว ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายยงวิทย์ สุขมี ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงชาดา เพชรเรียง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงวิภาวดี รองสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงเพชรดา ไข่คง
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา เพชรเรียง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๘

นายธวัชชัย สอาดเอียม

่

๙/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๗๙

นายกุลธัช นราศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๐
นางสาวชนนิกานต์ ใจสว่าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๑

นางสาวชลธิชา ชัยยะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๒

นายทวีวัฒน์ อินทสโร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๓

นายธนพล โพธิโสดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๔

นายธราดล เพ็ชรรัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๕

นางสาวพรลภัส ชัยโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๖

นายพรเทพ สมกานดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงภคพร เปสิโต
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๘

นายมานิต ปฏิโล
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๘๙

นางสาวสัณหเจต บำรุงวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๐ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๐
นางสาวธมนวรรณ ปรางจันทร์

๑๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๑

นางสาวสุภาวรรณ อรุโณทัย ๘/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๒

นายภานุเดช เกษาทร ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๓

นายสุธน ทองแก้วแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๔

นางสาวนลินี ธรรมโร

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๕

นายนิติธร กิงทองมาก

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๖

นายปยวัฒน์ สังมัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๗

นางสาวกุลสตรี แซ่หลี
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๘

นายภัทรพงศ์ วันเส้ง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ไกรแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงณิชา พรหมอินทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ มณีรัตนโชติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงนภสร นวลแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายนรภัทร รัตนอุไร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กชายนัทธชัย นุ่นทองหอม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงนิลรัตน์ คงทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กชายศักดาฤทธิ

์

สังข์สนาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงศุภามน อาคมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายอนพัทย์ สุวรรณโณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงอภิสรา บุญทวี

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงรวิภา สุวรรณวงศ์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายกิตตินันท์ ธรรมรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงญาณิศา แสงจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงญาดา ไชยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ไชยา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายนวพล ปนมณี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงปนัสยา แสงจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายพุทธมนต์ แสงขำ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงวรนุช เพชรรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณสุโข
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ ชาญณรงค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงเกศริน โชติช่วง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงธนัชชา แสงทรง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงลักษิกา วิชัยดิษฐ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงวิภาวี แก้วริน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๑ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุธาศิณี ทองไชยศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายสุรเดช ใจโต
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายไกรกิตติ หัชบูรณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายนวัตภรณ์ สุวรรณมุณีย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายวงศกร แซ่ฟุง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายวชิรดล ชูมณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุวรรณรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๒

นางสุดารัตน์ โชติมณี
๒๕/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๓

นายสมบูรณ์ บูรณะ
๐๔/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายกิตตินันทร์ นาคมรกต
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงชญานิศ บูรณะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองพูน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายณัฐชนน สุวรรณรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเกลือน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงดาริกา บริสุทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงธนิษฐา อภัยพงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายธีรพันธ์ สุวรรณโณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายนฤเบศร สุภาพมณี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงนันย์นภัส (แสงขาม)
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายนิรวิทธ์ จงกลมณีย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๕
เด็กหญิงประกายดาว ปนทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงปริณดา โพชกำเหนิด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงพรนัชชา กุ้งเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงพิมพิศา
คเชนทองสุวรรณ์ ๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงฟาใส แสงนพรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงรติรส สุขธร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แซ่เต๋น
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงวรพรรณ คำมณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงวรัญญา คงหลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายวัชรชัย บุญยิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายวีรยุทธ์ จันสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขกระจ่าง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๗
เด็กหญิงสุกัญญารัตน์

จันสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงสุธีกานต์ แก่นกระจ่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๕๙

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ชัดเจน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๒ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กหญิงณิชาภัทร เพชรมณี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ จรูญสกุลวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงเพ็ชรดาว สิงหาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๓

นางอัญรักษ์ ตามวรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงจรรยพร สมาธิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วคง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายรณภูมิ ชัยโชติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงศศิภา ชูนุ่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงเขมิกา ยวงใย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงเมธาวี สุหลง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง วัดตางหน  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงศศวรรณ เพิมแย้ม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงสุชาวลี บุญมี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายคุณากร ทองอยู่
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายธนพัฒน์ เขียวเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงธนวรรณ บุญช่วย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชิตตะวัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ยาประโคน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงอรพินท์ ธรรมอิสระ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงอิศรา แจ่มนุ้ย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายบูรพา พุทธสุภะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงกาญจนพร คงมี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณขำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงณัฐริกา โมลิโต
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงธัญวรรณ หวันเลียง

่ ่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายนนทพัทธ์ อุดมศิลป
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงนภัสรา บุญมณี
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงพรนภัส ยวงใย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กชายพัทธพล อุบลรัตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ไชยหลี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ จุลยก
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ช่อมณี

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงระพีพรรณ หละสัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายวันเฉลิม มังมี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ขวัญอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงรุจาภา คชราช
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๓ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายศุภกฤต มณีบังเกิด
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงมัญชุพร สดศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายปภังกร ขันทกะพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๘
เด็กหญิงเพชรฉวรรณ

จันทร์ประดิษฐ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชูมณี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงแพรพิไล ขาวแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงโสรยา คูณะเวช

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงกณิกา ปติ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ เสียงเล็ก

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงจิรวรรณ บุญแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงณัฐกมล เนตรกลาง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กชายภาคิน ศรีกมล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ นิมมะโน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กชายเจริญจิตต์ อินทสโร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงคชรัตน์ ณ สีหโต

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงชณิตา เร่งเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงชลธิชา พูลสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ช่อมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายณัฐพล เกษมสถิตย์วงศ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนเนียม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยางทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายนพิษฐ์ ทรัพย์สิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายนวพล บุญราศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กชายนวพล มีชำนาญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายยศกร ไกรวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงรวิภา อิสระ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายวราเทพ โชติศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงวาเลน ลันคีรี

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงศุภวดี พัทบุรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงสาธิดา จันทร์เพ็ญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายอิทธิพล คชวิพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงอิสรีย์ จาตุจิรานนท์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงอโนชา รัตนะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงแพรใหม หมัดหมีน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายไพศาล มหันตมรรค
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายณภัทร ช่างประดิษฐ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา รัชชโต
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายธนกฤต แก้วเอียด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายธราทร ทองตีบ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตร เปยฉิม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงพิชาภรณ์ เกิดสุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงศศิลักษ์ รอดสงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีสนิท
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงสุภาวดี รักษาชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ นพรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กุลชะน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงกันตพร เอ่าศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงอาดีน่า ยามาเจริญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายกันตภูมิ ไพศาลภูมิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงกันยรัตน์ จันทโฆษ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายคีตภัทร์ นิยมยาตรา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงจารุวรรณ จันเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายจิระวิน จิตภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงทิฆัมพร นวลเขียน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายธนาดล ไชยชนะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายธีรยุทธ หมาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายนนทิวัฒน์ บุญรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงนภสร ดิสโร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงบุญชนก แปนคง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายบุญเลียง

้

ลันคีรี

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายพณิชพล ใสสอาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงพรรณภษา พูลผล
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงพิมพร สักแสงโสภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายภานุสรณ์ เรืองศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เขือนสุวรรณ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงอภิชญา พรวิระวงศ์วารี

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายอาณัติ แสงเพชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายอิทธิพล พิทักษธรรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายฮัศกีน นิยมเดชา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายเจษฎา ขุนหวาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๕ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ ส่งสมบูรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายพีรภัทร์ ตันศรีวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายวิศรุต วงศ์แก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงกนกพร สุทธิอาคาร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงกนิษฐา สิกพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายดนัย จอมนุ้ย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายธนกฤต ฉุ้นประดับ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายธนภัทร ศรีสุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันสุกสี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงธัญชนก รัตนมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายธีรสุวัฒน์ คังคะสุวรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงนีรนุช พรมวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กหญิงภิญญาพร คงเชือ

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ บุญราศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายศราวุท คงช่วย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายสรยุทธ รัตนมณี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงสุวิมล ปาตังกะโร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์ทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายเจษฎา นนทะสร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงเสาวคนธ์ จันทร์แดง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายธีรภัทร แสงสว่าง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงภัททิยา วงษ์สำราญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายภานุสรณ์ ทองมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงอัญชลี จอมนุ้ย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ หนูประสงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงธีรดา แสงสว่าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ อิสโร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๓
เด็กหญิงชนม์นิกานต์ ปมผะโร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายณัฐพงศ์ จู่เซ่งเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ดิษโร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๖
เด็กหญิงบรรณสรณ์ จันทสโร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กชายภาณวัต สุวรรณรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายสิรวิชญ์ หนูทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงอทิตยา สุภาพร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๖ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงกัลยา พนาลี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายนิชนันท์ ฟองสุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงสาวิกา อรุโณทัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุจิรา นนทพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายอนันต์ยศ ขวัญปาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายอัครพนธ์ มาเอียด

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงชนิการต์ ทองเอียด

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายพิธิวัฒน์ ขวัญเกลียง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงภัทรวดี จิตภักดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ จันทสะโร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายวราเทพ พันธนียะ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายธนภัทร กีสะบุตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงปรัชวรรณ สัมภาระ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงปรียาวี อนันท์โท

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงภิรมณ ชลเทพ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๕
เด็กหญิงเอ๋เอ๋มอ ซีทูอ๋อง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงพุทธชาติ ทองเกลียง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงอัจฉรา หมัดจะบูณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กชายวรันทร ปนแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๑๙
เด็กชายศิวกร พงษ์สุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงดรุวรรณ ทองเสนอ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๑
เด็กหญิงภัทษา จันทร์ดวง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงรวิวรรณ รัตนพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงเกศกมล ไชยมาส

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงธีรนาฏ พรมคงแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงนิภาวรรณ ชูคดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายสัญชัย ทองสกูล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๗
เด็กชายวรวิทย์ อณุชาญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักคล้า วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงสุธิดา บุญโพธิงาม

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักคล้า วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงจิรัชญา รัตนพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงรัชฎาพร เหล่าสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๑
เด็กชายศุทธวีร์ จันทร์หอม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๒
นางสาววราพร พรมแก้วพันธ์

๒๘/๔/๒๕๒๖
โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ ราชแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๔
เด็กชายตุลยพล แก้วประถมวัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๗ / ๙๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงศศิธร ณะกาโร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๖
เด็กชายพีรภาส ศิริพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๗
เด็กชายอธิราช แดงนกขุ้ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงชญานิศ นาควิจิตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงทิพย์ธิดา แก้วยะรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ดำโข่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงนภัสสร ดวงแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๒
เด็กชายยศวีร์ ซังธาดา

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๓
เด็กชายภูวดล นามสังข์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงนราทิพย์ อยู่เล็ก

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๕
นายทรงพล อารมณ์เย็น ๓/๔/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๖
นางพิมพิมลรัตน์ นวนสี

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๗
นางจารุณี นิยมปทมะ

๐๘/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ อรุณโชค

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงฐณัชชา ไร่สุวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายกฤตเมธ แก้วมรกฎ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กชายณัฐวัตร สุวรรณชาตรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายธีรเดช สุทธิโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายจิรวัฒน์ เพ็ชรโภคา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วปาน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงธันยพร ทองสม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๖
นางกันติชา สงคราม ๓/๒/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๗
นางเกษร คงชะนะ ๕/๑๐/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายธนโชติ สืบศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกตุศรัทธา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายธีระเดช มากนวล

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายบูรณาการ ขุนเหตุ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๒
นายปริญญา ทองมาก

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๓
เด็กหญิงสราวดี ตรีวัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สาคะโร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญศักดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงโซเฟย สิดิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองขะโชค

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๕๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงเพ็ญเพ็ชร แก้วประดับ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๘ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๐
นางนพภาพร บุญญะสุวรรณ

๒๗/๒/๒๕๑๑
โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงธนพร รัตนมะโน

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงภัทราวดี อนุกูล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๓
เด็กหญิงรุจิรา ด้วงสา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงจุฑามณี ศิริไชย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๕
เด็กชายปญจวัตร ทัศสโร

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายรัฐติกรณ์ สมศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๗
เด็กหญิงนาฏนภา มะกะพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๘
เด็กหญิงภัสตรี ศากะพันธุ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงศศิวิมล ช่างทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายเมฆา ภิญโญศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงชษิตา ศากะพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงกสิณา บุตรมณี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงจณิสตา กฤษฎาณพงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๔
เด็กหญิงชญานุช ศิริรักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงฐิตมา ยกถาวร

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงนลินรัตน์ ศิริไชย

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงพรธิชา ทองหนัน

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงลักษิกา ประสมพงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๐๘๙
เด็กหญิงพัชรา จันทวดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงกนกอร สินธ์สาย

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๒
เด็กหญิงกมลภา ยอดระบำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงกันญ์ลภัส ทองสุก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายกานต์ กูลเกือ

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๕
เด็กชายจตุพงศ์ สกูลหรัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๖
เด็กชายจารุกิตต์ บุญคง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงจิตตวีย์ เลิศสำราญชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๘
เด็กชายชนายุทธ ไชยกูล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๐๙๙
เด็กชายชัยกร สุวรรณโณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงชิษณุชา เนืองจงกล

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๑
เด็กหญิงชุติมา ทองวงศ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๒
เด็กชายทันวาที พรหมเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายธนกร ชุมมิง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายธนธรณ์ พรมประถม

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๙ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายธนยศ แก้วเขียว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงธวัลหทัย บุญแม้น

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไชยกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงนภสร เพ็ชรขาว

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ นพสุวรรณ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กชายนิรวิทธ์ ทองปล้อง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงนุชนาฏ แซ่ล่อง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปนระสี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงปาจารีย์ ศรีตังวงศ์

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงพัชรพร ชัยวร
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พูลศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงฟาใส ชกสุริวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงภรณ์ตะวัน มีจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงภัทราวดี บุตรเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายภาคย์ภาคี ไชยกิจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายภูวรินทร์ ทองดีเลิศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายยุทธนา ขะสะหมะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายราเชน ชิณศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แก้วอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายวรพจน์ ปานเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงวรฤทัย ขุนเพ็ชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงวรางคณา วงค์ษายะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๗

เด็กหญิงวรางคณา เพ็ญวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงวริน ละอองมณี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงวริศรา จินนาวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กชายวันชนะ มุสิกะพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายวีรากร ขวัญมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายวโรฤทธิ

์

แก้วฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ รักชุม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายสิทธิพงค์ เวชสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงอดิศา กาญจนโมสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ เจริญศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงอรสา เพชรสลับสี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๘

เด็กชายอริญชัย แก้วมาก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๓๙
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

กลำมาตย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๐ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายเจษฎากร ประสมพงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงกันตศิริ เฟองฟา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายณัชพล ธิบดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายธีรนัย ไชยบุญแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงรุ้งราวรรณ ไชยภักดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายศักดิธร ไชยวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายศุภกร จันทร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายสิรภพ นพรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทรงไว้
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงหทัยภัทร สังพรหม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
เพ็ชรสุวรรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงฑาริกา เลขานุกิจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งโตนด วัดทุ่งโตนด  

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายผดุงเดช สมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงอรยา เกิดไทย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๕

นายธนาวุธ เอียดเจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงนุชนารถ นินสุวรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธรรมโฆสิต
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงชลธิชา แสวงศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงโรสชณา ชัยมุงคุณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๕๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ บุญประภาน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงลักษิกา วันสามง่าม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๑

นางสาวธัญญรัตน์ เปนใย
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาหม่อม วัดนาหม่อม  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๒
เด็กชายชนม์ชนันทร์ เจริญสกุลวงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงชลชนก รุ้งฟา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายชุติพนธ์ เจริญสกุลวงศ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๕

เด็กหญิงณพิชา แก้วมณี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

เย่าเฉือง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงทักษอร แก้วแพรก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๘
เด็กหญิงธัญญามายด์ เสริมจิตต์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แกนคง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงนนทิชา โพธิยก

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๑ เด็กหญิงนรพรรณมณฑ์
แก้วประดับ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายนฤภูมิ ปะตะเน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงนิยารินทร์ หมูกาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงบุญญนุช ศุภสินธุ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๑ / ๙๖
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สข ๕๕๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงบุญยานุช วรรณโร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงบุณยาพร บุญแก้วสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายปภังกร อนุราธา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายพนธกร บุญนะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงพนิดา แก้วประสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงพัชรนันท์ คงแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๑

เด็กหญิงพิชชานันท์ มากช่วย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๒
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ พุ่มโพธิคัง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๓
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ มีชู

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองด้วง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงภควดี เซ่งยิน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ผลบุญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายภูรินาท คงชีพ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายภูวดล บิลยะแม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายรชต ดำกำเหนิด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงรวิสรา มณีศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายวรวิทย์ บุญวงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายวริศ รัตตากร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายวิริทธ์พล เอกมณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงศตพร จามิตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายศิววงศ์ นวลเล่ห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายสุภชา ไชยบุบผา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายสุเกียรติ

์

ไชยภักดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ไชยศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงอรปภา เจริญวารีกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กหญิงอรัญญา รัตนบรรเลง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงอริสา บุญเส้ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงเบญจพร จันทมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๔
เด็กชายเมธาวิน ศรีระดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายเอกจักรี แสงดวง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๖
เด็กหญิงเอมมี

่

กันตูร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงไอลดา อุ่นนวล

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๘
เด็กชายลักษ์มณี เพชรมณี

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายสุภวัฒน์ เกิดบัวเพ็ชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๒ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๐
เด็กหญิงแพรวา พงศ์สวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายสิรวิชภ์ เรืองแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๒

นายกิติศักดิ

์

แก้วมาก
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายชาญชัย พงค์ไพศาล
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายอนุสรณ์ เรืองณรงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายจิโรจน์ หารเทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๖

เด็กหญิงกมลชนก มุกดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายจักรตรา สายบัวคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงจินดาพร แก้วทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงจุฑามณี ไฝจันทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงจุฑามาศ หนูมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๒
เด็กหญิงชนกสุนันท์ ชาติภูรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายชลภัทร สุวรรณขำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงญาณิศา จงพินิจจิตเทียง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทโกศล
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงณิชามน เพชรรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงธนวรรณ ทองเจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงธัญชนก แก้วทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงนพนภา ณ สงขลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ ไชยสุก

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงนฤมล ทองแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สีจันทร์แก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายวุฒิชัย ศรีวิเชียร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงอนุธิดา รักขา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายกฤษกมล แก้วทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขวัญเพ็ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงกันติชา สุวรรณรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงกันนิษา หนูปาน
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงขวัญทิพย์ สีเส้ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๐
เด็กชายขุนเจือ แก้วทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงจริยา ยอดดำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงจิรสุตา อินวงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์แก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ กลับดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๓ / ๙๖

้
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สข ๕๕๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงชนิดาภา เสนาการ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงชลลินีย์ ไชยพรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๗
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ใช้ชูจีน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงช่อลัดดา นวลทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทองแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ไสยสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ช่อผกา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๒

เด็กหญิงณิชกานต์ เพชรสุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงตุลยา สังข์ทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายธนายุต พรหมสุรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงธิดาพร ทองด้วง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายธีระพล แก้วเอียด
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงนราทิพย์ คงสำเร็จ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายนฤฉัตร สกุลเอียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงนิตรติญา แซ่กัว

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายนิติศักดิ

์

สุวรรณโรจน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงนุธิตา แสนเกือ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงปณิดา จันทนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงปทมวดี บุราณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงพนิดา พฤกษศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงพรนภา ทองเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๖ เด็กหญิงพรรรณพฤกษา

ฤทธาถิรมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงพิยดา พรหมดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงมาริษา ช่วยดำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงมุทิตา แก้วเมือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงรมิตา อรรถสุทธิสิน

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายวรพงศ์ ศิริกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงวิภาวดี สุขโข
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงศันสนีย์ สังทองกูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงสมพร ถาวรวัฒนสิริกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงสาวิตรี มะละตะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงสุมิตตา หนูประดิษฐ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๘
เด็กหญิงสุวรรณกนก ชูสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงสโรชา ปลอดแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๔ / ๙๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๐
เด็กหญิงอจุฬา แดงแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๑

เด็กหญิงอชิตา หาญฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงอดิศา ดำแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๓

เด็กหญิงอทิตยา จอมฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงอนงค์นาถ ขวัญทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงอนุศรา ปานทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงเมษญา คงแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงแพรขวัญ ทะปะละ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๘

นางสาวศศิธร เจริญศรี
๒๘/๑/๒๕๑๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๘๙

นางกรรณิการ์ แก้วแท้
๒๔/๓/๒๕๑๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๐
นางสาววรรษชล ดวงยอด

๑๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๑

นางสาวจาริวัฒน์ อภิจิตต์ดำรง

๑๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๒

นางสาวณัฐวดี เทพธัญญ์
๑๐/๗/๒๕๓๒

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๓

นางสาวกนกวรรณ อินทร์สมบัติ
๒๓/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๔

นายเฉริมรัตน์ ยอดศรี
๑๘/๕/๒๕๒๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๕

นางสาวพัชรพร หนูอ่อน
๑๔/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๖

นางจิราวรรณ มีเสน
๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๗

นางสาวศิริพร ตุ้งเอียด
๓๑/๑/๒๕๓๔

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๘

นางจิราภรณ์ ประชุมทอง
๑๕/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๒๙๙

นางสาวอรนุช แก้วมณี
๒๓/๓/๒๕๒๐

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดในวัง  

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงธันยชนก ขุนทองปาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงสุธีธิดา หนูคง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะลิด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงจิราภา หนูหวาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๔
เด็กชายธวัชชัย มณี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ วรรณพงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๖
เด็กหญิงนพรัตน์ เพชรรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๗
เด็กหญิงบุษญารัตน์ แก้วทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงรัมภา สุวรรณชาตรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงลักษิกา รอดทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงสรณ์สิริ ทองจีน

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงสุวดี ขวัญทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงอนงนุช กาแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงเกศกนก สุวรรณคีรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงเนตรชนก จันทร์ทองอ่อน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๕ / ๙๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงนลินนิภา เทพสุทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงธนัชชา ศรีทวีป
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายไชยพัฒน์ พันธุเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงสิริมา แก้วมณี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงสุนทรีย์ เพ็ชรโชค
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ทุมทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงเฟร์น บัวเพ็ชร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๒

นางสาววรานุช บุญมี
๑๙/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายณภัทร แสนสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายปฏิภาณ ไทยแท้
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงสิริยากร ชมโคกกรวด
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายเทพฤทธิ

์

กุลนิล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายกิตติกรณ์ บุญทวี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงนัชชา สำวิวัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

สข ๕๕๕๙/๓๓๒๙

นางอารมณ์ พรหมอ่อน
๑๙/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปริกใต้ วัดหัวถนน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๖ / ๙๖

้
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