
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสงขลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑๓,๑๔๘ คน ขาดสอบ ๑,๙๖๖ คน คงสอบ ๑๑,๑๘๒ คน สอบได้ ๔,๗๖๕ คน สอบตก ๖,๔๑๗ คน (๔๒.๖๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกันต์ธีร์ สุธีรานันท์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายธัชพล กิมทอง

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายรณกฤต ดาวเรือง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายศรัณย์ภัทร ย่องยัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงณัฐวรา แซ่ด่าน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี สงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงกุรุวินท์ บัวทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงศกลวรรณ เทพพายุ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงกฤติมา ยานเยือน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงภัทราพร หนูแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงณฐมน ขำวิลัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสุภาพร ขวัญชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงปนเพชร ทิพย์มนต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงณิชากร ไพบูลย์สมบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงปยาภรณ์ ยืนยง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงนันท์นภัส เทียงธรรม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงบัวชมพู สวัสดิพิบูลย์

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทัสโร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงจิระนันท์ บุญก่อเกือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายชนนน ชุ่มชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายพงศ์ภัทร มิงสุข

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายสิทธิโชค ไพบูลย์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายวีรวัฒน์ พรหมณ์เสนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายธารา หัสดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงกมลชนก นวลเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงอธิชา สมประสงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แช่มช้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงปริยฉัตร สองไทย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงบุญญาภา จันทวงศ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงอาทิตยา ณภากูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุพิชญา แสงประทีป

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงเขมสิริ สุวรรณนัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ ทองรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงอรุณีย์ ไพศาลภูมิ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายนพวิชญ์ ศรีรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายชนินทร เจียมทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ปนทองพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายสรณัฐ พรหมสถิตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายพลกฤต พรมกัณฑ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงธัญชนก กิตติวัฒนารมย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงปญชรียา สินสถิตพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงอมรทิพย์ สุวรรณเรืองศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คูนุกิจ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงปาลิตา บัวกิง

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงธนนันท์ พลเทียง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงศตพร ใจดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงอรอุมา ดาเล็ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงเรณุกา โทมณี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายเนติธร อ่อนแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายฐิติพล สุขศรีราช

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองมามุณี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายอรรคเดช บุตรสพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายสิรภพ ณ สงขลา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายธนกฤต นะโค

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายนพรุจ คงขวัญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายศุภนิมิต เดชาสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายทิวัตถ์ แก้วกิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงวรมน เอียดเดช

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงจิตติมา ชูแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงพรรทิมา พรหมเพ็ชร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงวีระวรรณ จุ้ยนคร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงอันธิกา จูดจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงนาเดีย โต๊ะกะหรีม

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงเรวดี รุมภักดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงมณีวรรณ แก้วคง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายศิรวิทย์ วงอรุณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายพีรวิชญ์ แพงฮ้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายปราณนต์ ธรรมรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ ทองสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายภูชิต หุตะโกวิทย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายฐิรวัฒน์ พงค์เจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงวรัชญา สิงห์ทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงรฑิยา เส็นจิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงอัญญาณี บุญประดิษฐ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสิตานัน พันธ์บุญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงชฎาพลอย เพ็ชรมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายณชพล สุวรรณมณี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขสด
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายวิชชาคร สุขขี

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายดลวัฒน์ ศรีชู

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายราชัน ชาตะรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงอันนา ปานแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงอภิตา ชำนาญเวทย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงเขมจิรา แก้วขาว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงจิตลดา มิตรณรงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงวัลยดา พรหมรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงนลินี คงประดิษฐ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงเขมนภา คงประดิษฐ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มุกประดับ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงเบญจทิพย์ สุวรรณรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงจิราวดี อำมะรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงนุสรา สุทธิโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงภัทรวรรณ ช่วยสมพงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงศิริกานต์ คุรุประดิษฐ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงปณณพร เทพทวี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายปกรณ์ หมัดแล๊ะหมัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายอรรถกร หน่วยทองจีน

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายวรนาวิน พรมดำ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุวรรณโณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายธนภัทร แสงอรุณ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กระจ่างศรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงธัญญ่า บังหมัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอติกานต์ ขุนนุ้ย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงนิศามณี แสงสีดำ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสุฑาสิณี เซ่งเอียง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงประภาสิริ พิษพรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายธนรัตธ์ คีรีศรีสกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายรณกร ไชยทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ดำโรม

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายวชิรวิทย์ อภัยรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายดาวินท์ ตะลัมเดชะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกชวรรณ เรืองศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงกฤติยา ทองสุก

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงกานต์สินี หมัดจะกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงยุพาพิน ปลอดทอง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงรัตนประภา พุฒทวี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงกีรติกา วงค์สุวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงลออรัตน์ ทองมี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงศศิการณ์ โต๊ะเปะ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงนันท์นภัส พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงนูรียา บินดุเหล็ม

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายวัชพล สูยะพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงสิริมา สังข์นวล

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงธนัญพร ชัยมณี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงนันนิดา หวันสาหัส

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายสหรัฐ ทองศรีนุ่น

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ยอดช่วย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงศุกลภัทร หิรัญกูล

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงณิชา แซ่เฮ่า

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงปริศา อินทนุ้ย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงสุนันญา สังข์แก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงอังค์วรี เสียงหวาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงขวัญศิริ ฆังคะมโน

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงวิชาภา ทะสะระ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายอธิพงษ์ นันทสาโร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายอดิเทพ แก้วประสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายสุรพัศ ทองฤกษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นิลพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอภิชญา ด้วงสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายรวิพล จันทวัฒนะ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายศุภกฤต ขุนฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงวรัญญา จันทร์ส่อง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงกวินธิดา ทองอ่อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช อ่อนแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายคิมหันต์ สุขคล้าย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงธัญชนก หวันเส้ง

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายพีรพล คำทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ซีซ้าย

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายหัฏฐกร จันทรกรานต์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ขามโคง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายทวีวัฒน์ ทิพยศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงจุไรรัตน์ ธีระกำแหง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงณัชชา กองเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายนิธิวิชญ์ สุขาทิพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงธัญชนก เสียงเล็ก

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายภูวดล อาวะภาค

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพริริสา คงเขียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรเกลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายณัชพล วงศ์ประชุม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายสุภวิชญ์ แสนคุณา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายศราวุธ โอระพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสุทธิดา สายชนะพันธ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายนราวิชญ์ สำเภาปลอด

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงภานุมาศ ขุนนุ้ย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕ / ๑๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายกีรติ คานิยอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงวรัทยา คุรุประดิษฐ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงอาริสา หมัดขุน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ขวัญสง่า

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงปุณญิศา เย็นใจ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายอธิราช กลินแก้ว

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายวีรภัฏ โอแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายพงค์ศิริ สุขสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงพรรณิตา พิษพรรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงสุวรรณดี ก้องเมฆิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงเสาวรีย์ เสียงหอม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายสุริยะ ทองขาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายรุจดนัย เจริญผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงเทเรซ่า เฟบบรี

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายชนิตพล ศรีสมทรง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริมงคล
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายพงศ์เทพ สุวรรณโณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายธนชาติ จุ่นวาที

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายอรรถพร โสยะนาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุทธิอาคาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงศศิธร จินดามุณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุรัสวดี วงษ์นุ่น

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายคณานนท์ แก้วมุณี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ พรหมรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายนฤเบศ นวลปาน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายมนฑล ทวีศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงศศิด้า หุุ้นเอียด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายวทัญู ไชยกิจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายธนกฤต เชียงคำ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายศักดิชาย

์

ช่วยทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายธนภัทร แก้วเอียด

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายสรยุทธ์ สันอี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงธมลวรรณ หมัดยะมาน

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชือมณี

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวิษณุ ทองมี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงนิรามัย หมานระโต๊ะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายกฤษฎา บุญมณี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกนิษฐา จันทร์คง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงปยากร ทองชู

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงบุษกร เกลียงมณี

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายนวภล อรุณพันธุ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายมณฑล เหล็มเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงกัญญานิตย์ เส็นหีม

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายเฉลิมพล มลาเวช

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงกัญจนพร วิบูลย์พันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสุกัญญา สมศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายพูนศักดิ

์

สวัสดีรักษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงพัทธนินทร์ แก้วมุง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ต่วนสกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงแพรวตา โต๊ะทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงกวิสรา บุญทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพชรกมล หนูเนียม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงธนนัน เพชรโยธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงธัญญาภา เกียวทอง

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายพลกฤษณ์ เรืองชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงปฏิพร กฤษณภักดิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงธารทิพย์ นิลรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงกานต์ธีรา เจริญผล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงสุธาสินี ปุรัษกาญจน์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงภัคจิรา วรชาติณัฐพล

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงรณิดา ทิฆัมพรไพโรจน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนอุไร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงอัญชิษฐา มหันตกิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงเบญญาภา มุสิกพันธุ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายภูมดี พันธ์อุบล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายรัตติพงษ์ โมสิกะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงเครือวัลย์ ผ่องแผ้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีวิไล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงพิรดา บุญเลิศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายยศกร อะวะภาค

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายจตุพร ชอบแต่ง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายกิตติพจน์ บุญส่ง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายธราดล ทองชู

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายธนพัฒน์ เพชรมีค่า

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายอามีน แก้วเซ่า

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายรณกร คูนิอาจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายธนาวัฒน์ สุระวี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายจักรพัฒน์ ลอยลม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายภานุพงษ์ รัตนกูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนกูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายปยทัศน์ ขจีจิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายอนุสรณ์ พันธะศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงจริยาวดี พันธรักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์คำจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงพิชญาภัค มหารงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

นิลโมทย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงชฎานิล อรุณวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงศิรภัสร แย้มเยือน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงณัฐริกา ผลเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงทัศนี มีเสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วกาญจน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงมุฑิตา หมวกขาว

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายปยวัช แสนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายทศพร ดารายนตร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายภูธเนศ ปราบชม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงรัญชิตา อินทวิเชียร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงมัณฑนา เหมรัญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายณัฐวัทร แซ่เฮ่า

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงมุฐิตา ไชยชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงกรกนก แปนเงิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายกฤษณะ สดุดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงอรไพลิน โสภิญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงกิตติมา สุขสุทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงมณีญา สาบวช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘ / ๑๓๗

้
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สข ๕๕๖๐/๐๒๗๐
นายสุรเชษฐ์ สุวรรณรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายธีธัช ทองมาก

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงอัจจิมา แก้วล้วน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงกิตติมา ส่งแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงสุภาพร ทัศนะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายภูชงค์ คงเขียว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายภัทรชนน ใจแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงปยธิดา แซ่ลิม

้

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงนภัสสร ช่วยยก

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงโศภิษฐา แก้วมณีย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงปนัสยา ชูปาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกอแก้ว ชูเงิน

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงธมลวรรณ ชำมริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายนวพล ชัยโคตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายภานุพันธ์ อ้วนศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายปติกร หมืนสูท

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงเนตรดาว ทองรักจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงปภาวดี ศรีสุวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงลลิตา จันทร์สว่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงสุพรรนิกา ศรีทองชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๐
นายพีระพล พงษ์จรัส

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายอนุวัฒน์ นนทรา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๒ เด็กหญิงกรีตาร์ กุมารี
ยาดาฟ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายธีรภัทธ์ ไชยทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายพัทธพล ขำแจ้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๕
นายภูริช กาลานุสนธ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายอดิเทพ เพ็ชรสัจจะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายปยะศักดิ

์

กรณีศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงเกศแก้ว ผดุงอรรถ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๒๙๙
นายพิชญพงศ์ จันทร์คง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงวิลาสินี ยังแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายพลภัทร เอียดประดิษฐ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๒
นางสาวเกศมณี บูลย์พิชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายอานนท์ หน่อแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงอภิรดี สันตะโร

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนาเดีย ศรีสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงสุปวีณ์ จาดเปรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๗
นายณัฐวุฒิ ธงชัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงกวินนา ธรรมธินโน

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงสุทัตตา สุยบุดดา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงรุจิรา ชุมภูประวิโร

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายศิวนนท์ แมงทับ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายจิรัฐติกาล โมสิกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๓
นางสาวสุภาพร พันธเกตุ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๔
นางสาวสุภาภรณ์ แสงแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๕
นางสาวพรรัตน์ นาภรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๖
นางสาวทนตวรรณ พัฒนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๗
นางสาววิภาดา เพ็ชรธนู

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๘
นางสาวสุุชาวดี หนูแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๑๙
นางสาวอาดา แสงกระจาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๐
นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๑
นางสาวเสาวภาคย์ รักษพรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๒
นายพันธชัย กาญจนานิจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๓
นายพนธกร สระชิต

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๔
นายปฏิภาณ ภูมิงาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๕
นายนิภัทร พลฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๖
นายนันทกร แก้วประดิษฐ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๗
นายนภเดช แก้วสัตยา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๘
นางสาวชนิตา ไหมเสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๒๙
นางสาวสุกัญญา สมาแอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๐
นางสาวรัชดาพร บูรณธร

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๑
นางสาวอสมา พรมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๒
นายพงศ์เทพ รัตนกาญจน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๓
นายภูริดล พรหมสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๔
นางสาวแสงระวี ชูเงิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๕
นางสาวกุลธิดา ชุมบุญรักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวศศิประภา บุญส่ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๗
นายธนาบดี เพชรจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๘
นายวิรัตน์ พรหมสมบัติ

๒๗/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๓๙
นางสาววิไลรัตน์ นะวะกะ

๓๐/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๐
นางสาวเด่นตา ชัยเพชร

๕/๐๖/๒๕๓๒
โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๑
ว่าทีร้อยตรีเรวดี

่

สุวรรณชาตรี
๒๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนแจ้งวิทยา วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงชนิสรา มาตย์ชู

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงธมนวรรณ บุญฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา อ่อนเกตพล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงญาดา เดชสถิตย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกรรณณิกา รัตนบรรเลง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงชลดา เจ๊ะสว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงณัฏฐกาล คุณอักษร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงบุษกร รัตนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายคฑาวุฒิ นิลตีบ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายอภิสรณ์ สุวรรณโณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงมนจิรา แสงมณี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงสมฤทัย สกุลหนู

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงปรียารัตน์ พิพัฒธนธร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงปวีณา ศิลาวล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงวรรณศิริ สุขใส

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา มูสิกะพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงฉัตรวิภา ไชยวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงรสิตา พุ่มวัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายธัญลักษณ์ ยีหวังเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายธารสมบัติ คงพันวัตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงกัลยกร สุขธร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ ขุนราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงคีรีวีร์ มโนชืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ชูชีพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงชมลมาศ สุดจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา หาญณรงค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีขวัญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงนลินนาถ สุคัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายนัชชนันท์ บุญช่วย

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงณัฐธิดา เครือแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงธมนวรรณ คงแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงธัญญภรณ์ คชาสุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงพิมชนก วงศ์เตียมใจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงศศิกานต์ ประชุมทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงอศัลยา เต็มพร้อม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายธัญวัฒน์ ช่วยเพ็ชร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายปฐมพร หมินแดง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงกฤติยาณี คงประดิษฐ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ สุวรรณพิบูลย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงทรรศวรรณ หนูน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงปยชนก นิลมาศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสุภาวดี ชูจิต

๒๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงกมลรส ศรีเกตุ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์ รอดรมย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงฑิตฐิตา บุญญรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงธนวรรณ ดวงสุวรรณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงศรินยา แก้วยศกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายคณิศร เนาวสัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงกฤติยา บัวฝาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณจินดา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงมาธาวีร์ ชุมมิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ เรืองอิม

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงจิตตมาส หนูทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงปุณยนุช แก้วทะโร

๑๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงอดิศา เพชรแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายอลงกรณ์ มณีนวล

๑๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงนาเดีย เสมาชัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงอนุธิดา ซ้ายขวัญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายเด่นภูมิ ธรรมชาติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายธนกฤษณ์ จิตตะนัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายธนภัทร เพชรรัตน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายวิชยุตม์ สายช่วย

๒๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายศุภกรณ์ รอดเกลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงคณิศร จันดำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงพิชชาพร เซ่งบุญเล่ง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงภัณฑิรา ธารารักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๘
นายพลกฤต ศรีจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๐๙
นายสิปปนนท์ สังข์ประเสริฐ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๐
นางสาววิภาวดี ทองดำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายณัฐชนน มณีอ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายภูธนันท์ นาคพรหม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงธันย์ชนก จันทฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงปานไพลิน พูลทรัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๕ เด็กหญิงพัชธรณินทร์ แสงจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงวิรากานต์ บุญชู

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงศมิลิน ทะวา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงสิริกร ตันสกุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายจรรยวรรธ รัตนคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายอริญชัย ทีปรักษพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เตชะวิทย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงอณัญญา แซ่อุ่ย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวิชญ์พล สุวรรณทวี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมวกสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงรวิวรรณ ชิกใหม่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงฟริฮานา นิมนงจิตร์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายณัชธพงศ์ จงใจเทศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายธีรภัทร แดงช่วย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๒๙
นายณัฐพนธ์ เก่งเดชา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๐
นางสาวกมลทิพย์ เพ็งปาน

๐๒/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๑
นางสาวจิรัชญา ขุนจัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๒
นางสาวปณฑ์ชนิต อุทัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๓
นางสาวสิริลักษณ์ ฉัตรมณี

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๔
นางสาวสุกัญญา พรหมมุณี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวฮานีซา โสดาหวัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวข้าวฟาง ขวัญปาน

๒๒/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๗
นางสาวนัฐวีกานต์ นามแยง

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๘
นางสาวนันธินี ขวัญจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๓๙
นางสาวพัชนี ธรรมรัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๐
นายณัฐพนธ์ ประสานสงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๑
นางสาวธนพร ทานัง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๒
นางสาวณหทัย เพชรสละ

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๓
นางสาวกิงแก้ว

่

ดีเอียด
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๔
นางสาวณิชกมล โพธิสุกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๕
นางสาวพนธิชยา ศรีณะกิจจา

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวศิริกานต์ มากมณี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวอชิรญา บุญฤทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๘
นายรณกร บุญธรรม

๐๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวเกวลิน สมนึก

๒๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวคุลิกา แย้มอ่วม

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๑
นางสาวณัฐริกา จิตสุพรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวโยษิตา พรหมมา

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๓
นายรณชิต นิตยจรัล

๐๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๔
นางสาวดลพร ขันทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๕
นางสาวพิรนุช แซ่ตัน

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๖
นายนคเดช ชูสว่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๗
นางสาววศิรี นามสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๘
นางสาวคณัสนันท์ หาญณรงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๕๙
นางสาวณัฎฐากร บุญศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๐
นายณัทกร น้อยผา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๑
นายพีรพัฒน์ ไชยสวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๒
นางสาวชลธิชา แก่นบุญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๓
นางสาวพนิดา หมุดโต๊ะแหละ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๔
นางสาวพรจวรรณ ชายบุญแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๕
นางสาวสมฤดี เสือแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๖
นางสาวกัณนิสา เงินกองแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๗
นางสาวสุภนิดา ฆังรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๘
นางสาวสุภากมล ทองเมือง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๖๙
นายภานุวิชญ์ ชูแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๐
นายณัฐพงศ์ แก้วผอม

๑๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๑
นายสถาปกร ขวัญแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๒
นายณภัทร อนุสาย

๒๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๓
นายปฐพงษ์ วงศ์บุญฑริก

๐๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๔
นางสาวณัฐฐาพร ไชยคล้าย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๕
นายสิทธิพงษ์ จิตสุพรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาวพุทธรัตน์ บรรเจิดสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวสุวนันท์ บัวทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวอรุณลัษณ์ ขาวโอ

๑๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๗๙
นางสาวกมลวรรณ ส่งแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๔ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๐
นางสาวพิมพิมล เนาวรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๑
นางสาวอัฐภิญญา หัสไชย

๐๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๒
นางสาววรัญญา สูงศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๓
นางสาวจินตพร

พุทธิกฤตยากานต์ ๒๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๔
นางสาวศิริมา แก้วโชติรุ่ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๕
นางสาวศิริวดี สิทธิศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๖
นางสาวสุวัจนีย์ เพชรกลับ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๗
นายสิทธิกร เสียงดัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวจุรีพร แก้วอ่อน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวจุติมา ขำแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๐
นางสาวชนากาญน์ คงแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวนรพชร ศรีเชือ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๒
นายณัฐฐินันท์ แสงช่วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวภัทธรียา รักษาวงศ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๔
นายกรกฏ บุลวรรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๕
นางสาวพรรณภัทร ขุนจร

๐๖/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวภาวดี ธรรมทินโณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๗
นางสาวอังคณา อัญชนะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๘
นางสาวพันพัชชา ชัยหาญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๔๙๙
นางสาวแพรวพรรณ แก้วเจริญ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๐
นางสาวแพรวพรรณ มุณีรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๑
นางสาวศรวณีย์ วัฒนพันธุ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๒
นางสาวสุมาลี แก้วเกลียง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๓
นางสาวอัจฉรา จันทศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๔
นายกษิดิเดช

์

ศิริมงคล
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๕
นายพงศกร แก้วมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๖
นางสาวกษมน สินฉิม

๐๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๗
นางสาวนันทวัน ศศิธร

๒๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๘
นางสาวชนาธิป เส้งนนท์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๐๙
นางสาวปทุมวรรณ เหล่าเทียนไชย

๒๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๐
นางสาวอภิชญา ชูช่วย

๐๕/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๑
นางสาวอินทนน โพธิถึง

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๒
นายทศวรรษ ยิมย่อง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๓
นายสิทธิพงค์ ทองด้วง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๔
นางสาวชาลิสา สุภัทธ์วัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๕
นางสาวชาลิศา แสงมะนี

๒๔/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๖
นางสาวณัฐวดี อิกะศิริ

๑๙/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๗
นางสาวณัฐวดี กิจฉาโณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๘
นางสาวศิริวรรณ วงศ์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๑๙
นางสาวเพ็ญศิริ ชูมาลัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๐
นางสาวมาลีซ่าส์ เสมสา

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๑
นางสาวพัชราวรรณ ยังรอด

๐๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๒
นางสาววิปศยา สังข์แก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๓
นางสาวปาลิตา สุระกำแหง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๔
นางสาวฐิติพร จันทวีระ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๕
นางสาวพรรณลดา คงสุวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๖
นางสาวลลิตา จงรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๗
นางสาวศิรภัสศร วงค์งาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๘
นางสาวสรัลรัตน์ หมืนเทพ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๒๙
นางสาวอวัสดา แก้วนวล

๑๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๐
นางสาวเอมสิณี อิทธิอริยวิกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๑
นางสาวกนกวรรณ กาญจรวิจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๒
นางสาวกรกช ศรีสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๓
นางสาวกฤติมา วัชรจินดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๔
นางสาวมัจฉากนก อินทร์ชัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๕
นางสาวรวิสรา ข่าวดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๖
นางสาวศรินรัตน์ ศรีทองชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาวเกศกมล ขาวอินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาวพลอยพรรณ หอมอุทัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๓๙
นายสืบพงศ์ สิทธิโชติพงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๐
นางสาวกุลจิรา วัฒนกุล

๒๗/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๑
นายณัฐพงศ์ สงเสน

๒๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๒
นางสาวกนกวรรณ นพประดิษฐ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๓
นางสาวบัวแก้ว สุวรรณชาตรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๔
นางสาวเมทินี กระจ่างแผ้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๕
นางสาวสุทัตตา ชูไทย

๒๘/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๖
นางสาวรุ่งทิวา ทวีศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๗
นางสาวอารียา พุทธะระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๘
นางสาวณิชากร ทองแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๔๙
นางสาวณัฐณิชา โอทาริก

๐๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๖ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๐
นางสาวณัฐิกา อิสระ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๑
นางสาวนพวรรณ เจริญกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๒
นางสาวนิภาธร ดำบัว

๑๘/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๓
นางสาวพณิชา สุวรรณทิพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๔
นางสาวภูนิสา ไชยรักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๕
นางสาวเมษนี นุ้ยสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๖
นางสาวศุจีภรณ์ ใหม่คง

๑๑/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๗
นางสาวอัจจิรา หนูพรหม

๐๔/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๘
นางสาวขวัญชนก ชัชนีย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๕๙
นางสาวปานขวัญ แก้วเอียด

๐๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายณัชพล ช่วยอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงวิรัลยุพา ภิรมย์รักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงภคมน มหารงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงโชติญา ช่างสาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุชญา สิงหนาจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงเกวลิน สาลิกา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีพันธุ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสหฤทัย สุขช่วย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงพัฒน์นรี

ประภัสสร์ธรากุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงฐิติพร จันทรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายอาณัฐ พะสุโร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายกัญจนจักก์ สุขประเสริฐ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงจิตาภา สันเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงชนิดาภา โกศัยกานนท์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงสิรยากร จันทฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงวรวีร์ แก้วใจจง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงจิณตภา แรกจำนงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงปญญดา ปติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงอชิรญา ทองอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงเบนญา บัวเนียม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงวิมลณัฐ บุญรังษี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายกันตพัฒน์ ประชุมจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงชาลิสา ยิมแย้ม

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา นิภากุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงมนรดา ศรีภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงพิมพ์รพี บุญกาญจน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงศศิวดี เกิดทิพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงธฤษวรรณ บุญไทย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงปภาวี โทมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงอริญชยา ชูชืน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงพรชนก รัตนมณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงพรปวรีณ์ ชิตพิทักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกฤตขวัญ จันทวรรณโณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงฝงฝน สุวรรณฤกษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงสุจิรา แก้วเรือง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายชาคริต เรืองเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงณัฐวดี ลีภัทรกิจ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายภีมวิชช์ สวัสดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงวารีรัตน์ ช่วยสุรินทร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายธนภัทร เอียดเหลือ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงทยิดา นุชทรวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิเชียรชม วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายธนพล กล่อมขจิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ มีเทพ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงสุขใจ วรพงศ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายกรภัทร์ ฟองละมุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายคณินธร รองสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายพีระณัฐ แสงอรุณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงชนากานต์ แก้วชุมพันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงชัญญ์ธนัญ จันทร์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงณัฐชยา บัวกิง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ สุนทรเสนาะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงศุภิสรา กรีฑาภิรมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายกิตติโรจน์ รักษ์สุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงระวิวรรณ นวลละออง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงสุธาสินี วงศ์สุวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงณัฐวรา แสงพงค์ชวาล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงภณิดา ไชยศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายปุณยวัจน์ แก้วกาธร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงดาราวดี ศิริพงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายพงศภัค แก้วเล็ก

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๘ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธาดา อำนวยกิจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงกมลชนก ถิระวุฒิ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงฉันทิศา ปรีชานุกิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงอร สุวรรณโน

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงกมลชนก สานุกูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงปภาพินท์ พีรฉัตรปกรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงสุพิชชา อทินโณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายศุภวิชญ์ คันธรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงกัลยกร นิลกาฬ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงณัชชา อยู่ประเสริฐ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงศริญญา คำมณีย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงเปรมจิต คำแหง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงพรรณภา โรยตะระ

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายเหมรัศม์ สองเมือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงกรพันธ์ พันธ์ยอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงพิชาดา ถีราวุฒิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงวริศรา จันวัฒนะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงอนัญญา ทองขาว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายชานนท์ คณะทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงปยะวรรณ ราชยอด

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วมณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงเปมิกา ศิริวงศ์วิบูลย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสิรีธร สุวรรณหงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา สมชือ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา โปฎกรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงปณณธร บัวเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายสัณหวัช ศรีสุวรรณ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงนิธิวรัตน์ ขวัญเย็น

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงศุภรัตน์ เกือก่อบุญ

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงกานต์ธีรา สงยัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงลักษณพร รักโข

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายเขมณัฐ สงฆ์ทองวีระกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงผาติกร หน่อแดง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงวิชญาพร แก้วทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงอักษิกา พูนรวบ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๙ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงชนกพรรณ จันทร์นาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงพรรณวษา ช่อมณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงเมธปยา บรรจงรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวิไชยุทธ โชติกรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๕๙ เด็กหญิงธนัญญ์นภัทร
สิทธิโกศล

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงวศินี นิยมพันธุ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงอภิชญา เอียดหนู

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายคศิวงศ์ แก้วบุญจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นวลจริง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา ทองเต็ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงอลิสา เมืองเล่ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงกชกร มุสิกพงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะบุรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงนิกษา สวัสดิกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๖๙ เด็กหญิงพลอยพรรณ คำชู

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงเมษนี มิตรเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายญาณวรุตม์ มะโนโปธาร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงตีรณา มาชาตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายสรวิศ เจียมจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๔
นางสาวนฤมล สุขโชค

๑๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๕
นางสาวพัชรพร บัวแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๖
นางสาวชญานิษฐ์ เขมภูสิต

๐๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๗
นายอภิสิทธิ

์

นิดหน่อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงปยะฉัฏฐ์ เพชรพงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงสุพิชญา จิตติยาล

๑๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๐
นางสาวแพรพลอย ศรีหะรัญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๑
นายณัฐพัฒน์ อนังคพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๒
นายณัฐกิต ทองปลอด

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธีรศรัณ จันคง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๔
นางสาวณัฎฐนิช โกญจนาท

๐๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๕
นางสาวอรวดี สิริบูรณการ

๒๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๖
นางสาวเมธิตา พรมจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๗
นางสาววริศรา ทองใหญ่

๐๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๘
นางสาวสุภาพร พิมโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๘๙
นางสาวณัฐิดา ผัวเค่ง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๐
นางสาวทัศนีย์ เกือก่ออ่อน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๑
นายกวีพร ทองดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายสิวายุ ไชยทองศรี

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายนัทธพงศ์ เทพสุวรรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กานุวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงพรทิพา จันทร์เทพ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงลิปการ์ ขุนเปนทิพย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงฐิติวรดา ทาจินา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงพิราอร เหมือนยอด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายพบธรรม บุญสนอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงจิตรลดา ดวงมณี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายธนดล ศิณโส

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายวรพัฒน์ อุปถัมถ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายดรุษกร ถาวรรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ แมงทับ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงพัชญ์ปณดา ทองอ่อนยศนิธิ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายกานต์ ธีรภาพพงค์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายนวันธร คำสุวรรณโณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายธนมิตร อภิวันท์ภักดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายธนกฤต อรรถจินดา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายรฐนนท์ เหมือนวุ่น

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสิรวิชญ์ พุมสุวรรณโน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงนิชาภัทร ทองสร้อย

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงพรทิพา อิศโร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงบุณยานุช บัวทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกัลญา แสงโพลง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงนวพร นิลภู

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์หอม

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงธนวรรณ มณีรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอรรัมภา ประวะเสนัง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายอนาวิล ไพเราะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายติณห์ แก้วสด

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ แก้วพิบูลย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงวิรากานต์ ยีบ๊ะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายณฐกร วุฒิพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๑ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงพิมลพรรณ พักเกาะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายนันทวัฒน์ เพิม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายณัฐพนธ์ พันธ์มโน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงจิดาภา หนูเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๒๙ เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว
จงไกรจักร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายตรัยเมษ มหาวิเศษศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายนิติรักษ์ เสวนารัก

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายพิชญากรณ์ ปกษิณศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงชมพูนุท รองสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงลลนา วงษ์นิกร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงพชรมน เทพรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายศุภณัฐ วิบูลย์ศิลป

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หวันเจะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงธันยา ธานะวัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายติณณภพ พรหมสิน

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงไปรยา เสือสว่าง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายพัธวัช บัวทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายปวริศ นพสุวรรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายภาสกร เรืองเวช

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงรินรดา สุวรรณโณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายธนากร รัตนคุณ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงธันยมัย พรหมสมบัติ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุภกร สังข์ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอนาวิน จองเดิน

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงนรากร โกกิจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุภัสสร อินทร์ขาว

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงเบญญาภา สรรพพันธ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฏฐนิศ มันคง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายวนัสนันท์ รักษ์ทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คชไกร

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงศุภกานต์ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายรัชกฤช ศรีวะโร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงปานตะวัน ทิพย์ศรีนิมิต

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงชนัญชิดา ดำมาก

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายธาวิน พร้อมมูล

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๒ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายพีรภัทร แสนรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายวิชญะ ศรีมันตะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายธีร์ธวัช จันทะโคตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงพุทธรักษา กาลานุสนธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายธนากร สายสะอิด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายคัมภีร์รัตน์ บุญเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายศิวกร ราชเมืองฝาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงสุภัสสรา อมรอนุพงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายธนภัทร คณะแนม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงธัญพิชชา แก้วเปนทอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุชาติ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปวรวรรณ จันทะศูนย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงณัฐนรี เรืองศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายปยสวัสดิ

์

ปานกำเนิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายกรวิชญ์ เส้งโสด

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงจีราพร

ี

พีธ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงอัฐภิญญา ชืนชม

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาหีม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงทิพอาภากร นวลนุ่น

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายวรศักดิ

์

บินรัตนแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายภูอาตี

้

เหมสนิท

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงกชพร ทวีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงโชติกา ศรีรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงจิดาภา แก้วขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายบุรพล จันทรโชติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงสราสิณี อินทมาส

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายดนุภัทร ชุมประมาณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายอลงกรณ์ ปนละมัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงณิชารีย์ ตองอ่อน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายวรรชนัย แก้วเปนทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายรามศักดิ

์

มีเลือนลอย

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ คงยืน

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายวีระพงษ์ ระวัง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงพิชญนาฏ จราจร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงอิงธิรา ศรีราช

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๓ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายเอืออังกูร

้

คงบุญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงพรรณิชา เก้าเอียน

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภูหลักด่าน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายชยพล พินศิริกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงศศิลักษณ์ รัตนวัน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงชินาณาฐ ดีสูงเนิน

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงมนสิชา หม่อมปลัด

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ นวลศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงพิชญภัค พันรังสี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงพิชานันท์ ชิณนะพงศ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายนราวิชญ์ คล้ายสีนวล

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายภูมิรพี ปุณยวาทะงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายเจษฎา วงค์สวัสดิโสต

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายสรวิศ ด่านตระกูล

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายติณลานนท์ รักษ์สุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายวายุ วงศ์ใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายจักรวรรดิ

์

ขาวมณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายปณัทพงศ์ ทองทวี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายนพพล วงษ์สวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายไชยวัฒน์ ดิษฐสุวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงพัทธนันต์ ดำชุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายอรรถพล แสงสุรินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงกชกร ขุนทองปาน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายพงศกร

พราหมณ์บัวทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายศุภเนศ ทองโอ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายบุญเกียรติ สุขสัย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายศิกทัต พลพิทักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายพรภวิทย์ ช่วยนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอาภาภัทร จันคง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๔ เด็กหญิงจรรยาวรรณ โสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงจิรธิดา กาญจนพันธุ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายสุธาเมธ ธรรมทินโณ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายพัชรพล ทองคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงสมิตานัน เอียดหนู

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงเจ้าจอม ทองเกตุ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๔ / ๑๓๗

้
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สข ๕๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายกัญจน์ สุชาติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายสิงหา เอกกระจาย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายฐปณวัชร์ จารุวาระกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงธนัญญา นามอาษา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายคมสัน ปอมกระสันต์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายศวีระ มุตะพัฒน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายณฐปวัชร์ จารุวาระกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงญาณิสา ทองดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายจิรวัฒณ์ ปฏิสุวรรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายเขมทัต บุญส่ง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายภัทรพล วิจิตรโสภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายวิษรุจน์ สรีริยะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายภูชิชย์ อินโน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ บารมี

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงฟาใส มุ่งชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงกองกาญจน์ แก้วเกาะสะบ้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงณัฐจิรา จำรัส

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายสานสิน สันหลี

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

เมืองทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงอิงกมล เงินถาวร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายศิวัฒน์ ทองเพชร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายรพีวิชญ์ ยืนหยัดชัย

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองประเสริฐ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ขะตะเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายศุภวิชญ์ สายอ๋อง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงวรินลดา ยอสินธุ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงกรพชร ทวีรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายตะวัน ปานแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายนักรพ สิทธิชัย

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายจิรกร เพชรรัตน์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธนัตถ์ มณีรัตนโชติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงปพิชญา ธรรมธินโน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงชนิตรา สุวรรณมณี

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายธรรพ์ณธร หลัดจันทร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายรฐนนท์ จันทบุรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๕ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายกรวิวัฒน์ จันทรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายพิชญ์วุฒิ ทองเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงภคมน ยูระวงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายศุภกร มณีรักษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายกิจฐิติพงศ์ สินมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายพันธวัช คงชู

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงอารยา อัมโร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายฐณภัทร์ ไกรสุวรรณ

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สอนแดง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายศตวรรษ คิญชกวัฒน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงศุภสุตา มณีสิงห์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายกฤตพร พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายณภัทร แก้วมณี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายอรรถกร โรจนารักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงปาริมา ศรีสุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายสราวุธ วงศ์สุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายธีรเดช แซ่แจ้น

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงทิพรัตน์ ฆังคะสุวรรณ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายตรีภูมิ ปะติสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ สิงห์ทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายปวเรศ หลำเส้ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่ตัง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธนกฤติ ประมุท

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุวิตา จินดามุณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายณัฐชนน พรหมจรรย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงจิณัฐตา ต้นหน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงอรวรรณ ใหมพรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายธนารักษ์ มีเลือนลอย

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายธนกร ศิริแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงอัญญาณี พรมนิล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายศิวกร สามใหม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุวิชา หลัดเกลียง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณศิลป

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุธิมนต์ ไชยรัตน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายฐปนรรฆ์ สันบุญเปง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๖ / ๑๓๗

้
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สข ๕๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองเทียง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายธนภัทร เย็นเอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายณัฐนันท์ ทองศรีนวล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายแดนชัย พ้นชนะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงกนกพร เพ็ชร์ขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงอรกมล เพ็ชร์ขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายกฤติน ชิณนะพงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงเขมมิกา ไชยเส้ง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงอชิรญา สังเกตุ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๐๙
นางพรรณ์ลักษ์ จันทร์ศิริ

๒๖/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๐
นางสาวรุจิเรจ เหมรัญ

๒๘/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๑
นางสาวสุภัสรา จิตรานนท์

๑๑/๔/๒๕๓๐
โรงเรียนจุลสมัย วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายพันธกาญจน์ แสงแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๓
นายพุฒธินันท์ ทองสกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๔
นางสมใจ พุทธวี

๐๑/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวจันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์

๐๒/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงขวัญชนก พุทธระ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงธนภรณ์ คงหนู

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงพัชรภา ไพโรจน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงพฤกษา ขาวทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายภาณุภัทร ทบผา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงปนแก้ว แสงสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงกชพร บัวมุ้ย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงพิชญา มีชัย

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงรุ้งนภา วงษ์สกุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายภูมิรพี มีเผาะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงภัทชาวดี ฤทธิฉิม

์ ้

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงชนากานต์ โรจนหัสดินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงเขมทัต รัตนพิบูลย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงกฤตชญาพร เทพญา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงพุธิตา เสียงดัง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สืบภา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงปริชญา ปนระศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายกฤตเมศ เหมอารัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายธันยวัต สุขเอียด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๗ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายวรเดช สุดใจดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงณฐพร มีใส

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายปณณธร ประชาตรี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายลภัส เพชรฤทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายรชภักดิ

์

ประสานสงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธนากร เรืองศรี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายนัจมุดดีน เอ็นทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงนักทิพย์ ขำดำ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายภูวดล เขือนสุวรรณ์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นพวงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงพณิชา ชูมี

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงภัทรกันย์ ชูแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายรุสลัน มยะกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงปนมุก ไชยตรี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงสายธาร นคโร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงปนเพชร เพชรศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดุลยกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงสวรส ดุลยธรรมภักดี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงธนัชนันท์ แสงเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ กองสุข

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายปยภัทร แสงสุวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงปาณิศา เฟองนวกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงนิรชา เอียดรืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญนิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายวิชชุกร สมบูรณ์ศิลป

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงอุมาพร ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เมียนแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงภารดี ภูมิภาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายภูรินทร์ ทองสดเจริญดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธนภัทร มุณีรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายอานนท์ ช่วยแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายทศธร ทองสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายชยุตม์ เพชรมณี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายปริษ รัตนพงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงกรณิศ เมียงหอม

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๘ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายธนวิชญ์ สุวรรณสะอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงไอรดา สาเร๊าะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายธนชัย ฆังรัตนะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายนรธีร์ อักโขสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงเปมิกา สุขเกษม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงจันทมณี เสล็มเบิก

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายธนศักดิ

์

ไหมเอียด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายเมธัส ศรีสงคราม

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายพัชรพล ศิระจิตต์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงวิสุดา พลศักดิขวา

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายมนัสวี สารีสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายณัฐกิตต์ โชติช่วง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายณัฐนันท์ เครือทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายเขมทัต สังข์ทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายอภิรักษ์ คงกะพันธ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงณฐกร ทองเส็ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายภูธน บุญเพ็ชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงอสมาภรณ์ สุวรรณชาตรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ขาวเรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงธนัณญาญ์ บุญฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายธีร์ธวัช นิลพงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหวังดี วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงณัฐกาล เฉลิมฉัตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายกฤษฏวัลค์ เพ็ชรจำรัส

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงกุลิสรา ทวีรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เพ็ชรกรด

๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงนวรัตน์ พรมอ่อน

๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงวรินทรา สังข์อุ่น

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงวัทนพร ประยูรวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงญานิศา จันทนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงศิริญญา เกลียงประดิษฐ์

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงศราวดี เขียดสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายก้องภพ ต้นเนียม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงศุภรัศมิ

์

มณทียรทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย
วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายกีรดิต เพชรสกุลวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงธนพร สุวลักษณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๒๙ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงพิริษา จันทร์อ้น

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงยศวดี ผุดมาก

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพรฤดี หอมจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เซ่งเข็ม

๒๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงนาตาลี มนถี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงพิชญธิดา บุญยัง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุชานิณี แก่นธรรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงอภิรดี สุขแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงกัญญ์วรา วิจิตรจินดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงญาดา โสดาหวัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงเบญญาภา ปนมณี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ชิดเชือบูรณะ

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงนาตยา บัวเปนไกร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงอธิชา วาสนพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงอัญริสา เก่งเดชา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย

วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงอภิชญา พัฒกุล

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงศศิกานต์ คงเอียด

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงเมทินี คงช่วย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงกนกพร แปนพุ่ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินนุ่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงเนตรทราย จะญี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๖ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
จิตรบรรจง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงญานิกา เทพพายุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดศาลาหัวยาง วัดชัยมงคล  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไชยศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงณัฐวรา มิตรช่วยรอด

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงปริญญภัทร ภาตะนันท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงปภาวี คงยก

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงปนมณี ปนทองพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายปณณทัต ทองละมุน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายพิชชาทร ศรีสัตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายวชิรวิทย์ วีระสกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงปยะธิดา ทันตสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงฟาใส หอมบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงวรพิชชา ดินแดง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงสาริศา อ่อนเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๐ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสายธาร พูลภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสิริวิมล เสียงดัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายธีรวัฒน์ ปุเวกิจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายกฤษติโชติ โชติรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายภคพล ลัดดาวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายสัณหณัฐ กาญจนเพ็ญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชรินทราวุฒิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงอภิษฐา ไพบูลย์สมบัติ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงวนิสา แซ่ตัน

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงมณี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงจุฬาบดี ชอบกิจ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายพฤทธพล ผดุง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายศุภวงศ์ คงแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพัทธนันท์ คุ้มวิริยะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงปญชรัศมิ

์

ไตรเวทย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงเตชินี อนังคพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงนงนภัส แก้ววิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงรุจิรดา ขุนทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เปยฉิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงนิติกาญจน์ สุคนธมาศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ จุทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายภาคิน คล้ายกุ้ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายสรวิชญ์ น้อยสำลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายณัฐชนน ตลับทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายโสภณัฐ ลอยแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงอภิษฎา พลเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงชวิศา กาฬจันโท

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ชูมาก

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงรักตาภา สนิทมัจโร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงชลชญา บุพอังกูร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงสุภัทรรัชต์ นพสิริอนันต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ตลับทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพริบพันดาว เมืองจันทบุรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายศักดินที

์

อ่อนรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐวรรธน์ สนิทมัจโร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๑ / ๑๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๕ เด็กหญิงณัฐธิดานันทน์
นนทสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงปุณชรัสมิ

์

ไชยศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงกรฤษฏ์ มานะชำนิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงณาฏา มุตตะหารัช

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงศรุตา ศรีขวัญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงวิมลศิริ ขวัญแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงสุภารวี แสงอรุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงเบญจศิริ จิตรแหง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายณัฐภัทร แก้วทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายนนท์ โกไศยกานนท์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงนวพร ราญฎร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงจารุวรรณ หนูประกอบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงสุทธสินี แสงจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงสรชา ศรีใส

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงรวิภา อุกฤษฎ์อัสดร

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงลลิตา จันทร์สุริวงศ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงฑิตยา รักทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายทาธฤษ วรวรรณเศรษฐ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายปกปอง สท้านวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงธนพร หนูสง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงกวิสรา ประดับศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงดุษฎี จอมจางวาง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงชนิสรา เลิศผล

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงนันท์นลิน วงศ์พระจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงลลิตา ช่วยหมุด

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงวิศรุตา ชูสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ภู่เมธากุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายภัทรพล ชูใจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงวรัทยา ทองอ่อน

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงกาญดา ปนทรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงณฐกร คงสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงอัสรียา ยามาเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงณัฎฐ์ณิศา สันจร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายจักรีวรรธก์ ศรีวิไลย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๒ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสันต์หทัย รัตนคุณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงณัฐกมล งามเมือง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงศุพิชฌาย์ พูลยรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ขาวหนูนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงซอลด้าฮ์ คงคาลิหมีน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงเจตสุภา สุภาพบุรุษ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงเจตนิพิฐ สุภาพบุรุษ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายณัฐภัทร เดชสถิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายศุภากร อุบลจินดา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงชนิกานต์ เทพวาริน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงชนม์นิภา นุชพุ่ม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงพนิตา ทุ่งสะโร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ กาญจนโชติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงพัตรพิมล พูลรส

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงเดียน่า บาเหะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงโสภิดา โกญจนาท

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงฐิญาดา บุญกูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงลภัสรดา ศรีคะนอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายชยนนท์ ชนะพาล

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายเนติภูมิ แก้วมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ โชติกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงสัตตวิมล รัตนะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงชนากานต์ เกิดศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงชนานาถ เจนจริยานนท์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงธนัชชา มานะชำนิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงธัญจิรา จันทรโชติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงศิริกุล บุญรอด

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงสุวิภา บัวสาย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงพิชชาอร มุสิกโร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายกฤตภาส ชายะพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงลักษิกา ท่อประสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงวรนิษฐา จันทร์เพ็ญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายวิชญ์ธยาน์ ปญญาวชิโรกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๓ / ๑๓๗
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สข ๕๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายณัฐนนท์ บุตรหงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงณัฐนิชา วงษ์รัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายพิชาภพ ซุ้นซิม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงทิติยา เทศทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ณรงค์เดชา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เพชรมีค่า

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงมีสุข ไชยเดช

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงปวีณ์ฑิตา จันทร์สุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายปยากร เพชรหึง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงอิสร์วษา ประชากิตติกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงอารยา สิงสาโร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายวชิรญา จริยานุกูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงวริษา ชุมภูทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายแกล้วกล้า นกแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ รักขา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายหาญพล พรหมสมบัติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงศุภกานต์ ขวัญล้อม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงสลิลพร แสงวิศิษฎภิรมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงสุพิชญา สามเมือง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายพิชชาธร ทองสองสี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงสุพิชชา เพ็ชรสุวรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายภัทรพล ชนะสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายปติพล อ่อนแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงนภัสกร กระจ่างวงศ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายนพดล ชูสว่าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงนัดดามาศ

อภินารถนรารักษ์ ๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงสุวิชญา ละอองมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายภควิทย์ สุวรรณโณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายพันธุ์พิศิษฐ์ อ่อนคล้าย

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงชฎาพร สีมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายกันติทัต ปาณะศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายฆรวัณณ์ แก้วบุญทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงสิรินดา ลายจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิชชาภา จันธำรง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายศรลัมภ์ ล้อมลิม

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๔ / ๑๓๗

้
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สข ๕๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงชนิกานต์ นพรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายปฐมพงศ์ ศิริสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายทรงวุฒิ สรงวารี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงปาลิดา บุรีศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายพิริยพงศ์ คงชู

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายไกรสิทธิ

์

ขวัญขวา
๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายยุทธนา หมัดเลขา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายสิทธิกรณ์ พรมสมบัติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงกมลเนตร แก่นธรรม

๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงญานิสา ทองประทีป

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร เพ็ชรสุวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงธัญรัตน์ ทินวงศ์เพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงนันทิศา เพ็ชรชโน

๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงมธุรส เนืองตีบ

่

๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงลลิตา ฉันทจิต

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงวรรณษา ใจคง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตินเส้ง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงหทัยทิพย์ เตชะวรรโต

๒๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงอัจชลี โสมประยูร

๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงอาทิตยา สายเนตรงาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงวรุณญา นวลศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

ทรัพย์นุช
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายสุชิต ไชยรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงกานดา ศิริสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงธนาภา มติกัณโฐ

๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงปพิชญา พลเมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ต๊ะใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงเพชราภรณ์ บัวเนียว

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงลลิตา หวานชะเอม

๒๖/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงวิริยา รัตนปฐม

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงสุชาดา มหาพรหม

๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายจิรวัฒน์ รัตนะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงเกสรา ทองดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงปาริฉัตร บุศราคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๕ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พรรณา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายธันวา เข็มขาว

๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายภูวเดช มากรักษ์

๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงเยาวเรศ หอวุ้น

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายกัลป เพียรเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายกิตติธัช สุทธมุสิก

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงมณิภา ชนะชัย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงสุวิมล คงมี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายปฏิพล แสงแก้ว

๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายวชิรวิชญ์ รัชกิจโยธิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายวิศิษย์ศักดิ

์

อ่อนแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงกฤติกา รัตนชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงฐานิสา ราชจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงณัฐชา การะเกตุ

๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จีนปาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายภีมเดช แซ่ตัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ รัตนพงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงศศิวรรณ ครูนิอาจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายจักรดุลย์ ทองคำ

๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายปรัชญ์ฐีปกร หนูคง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายภูวสิษฏ์ เจริญวงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงเขมิสรา เพ็ชรแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงภัคธีมา บุญมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงศรัญญา

เดชะทรัพย์ไพศาล ๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงสุชาวดี เรืองศรี

๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายพีรภาส นวลประสงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

หนูเกิด
๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายสิรภพ สีหาวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายสุรการ แก้วคีรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงธนัฐชา สิทธิโชค

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงพิมลรัตน์ วิริยะสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายธนวินท์ ปนเกตุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงชนัญชิดา สุวรรณรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงญาดา เจริญสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงรุ่งนภา สุขสมวัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เซ่งเส้ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงหยาดฟา หวานทอง

๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงญาณิศา หมัดเลขา

๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงกนกอร เจริญสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายธรรมพล เนตรสว่าง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายเขมทัต สุวรรณโณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายนราธิป ปาลรัตน์

๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายสมิทธ์ ดำเซ่ง

๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนวพร ถาวรจินดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงวัณณิตา สัมพัทธ์ตระกูล

๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สายทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงอรวีณ์ สุวรรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายเพ็ชร เนตรทองคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงดาราณี ทองแก้วกูล

๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงดารายา อินทานุกูล

๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงภัคจีรา จันทร์หอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงสิริกัญญา นาคจุ้ย

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายกฤตภัค ขำพล

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายเจษฎา จันทโฆษ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายภูรีภัทร์ สุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายสรวิศ มังคลาด

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายอนุดิษฐ์ กุลชรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงกุลนาถ ฟุงเกียรติไพบูลย์ ๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงเจษฎาพร เย็นรักษา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงธนัดดา ชูทองคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศิริโวหาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงภณิดา ชูศรี

๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงวรณัฐดา มากแสง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงสิรภัทร ซ้ายศรี

๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงสิริญา รักดี

๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายโชคชัย ราชแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายภคพล หนูแสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายวรินทร อ่อนชะนิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๗ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กชายวีรภัทร อ่อนชะนิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายสิทธิกร ยอดสมุทร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ มณีพงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงกรพินธุ์ วงค์อาหมัด

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงปริชาติ รัตนหาร

๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผลชะนะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงอสมาภรณ์ ชูฟอง

๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายธนดล ผดุงอรรถ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๓
นายปรเมษฐ์ พุทธกุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ ชาวกล้า

๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุวรรณรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กหญิงชุติมณฑน์ แสงมณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๗
นางสาวหนึงฤทัย

่

สุคนธรส
๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงณัฐพงศ์ ยอดเพรี

๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงจริตา หวันประรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงกันต์ฤทัย อ่อนรักษ์

๑๔/๐๕๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๑
นายธนากร นวลศรี

๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงจันทิมา ถีราวุฒิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงอิศริญา ทิพเจริญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงปยธิดา โวหาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายพัสวี หัสจันทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงธนาวดี พรหมมณี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายศุภณัฐ ริพงศ์

๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงฑาริกา จิมา

๑๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายชานน มีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายเดชาธร วัฒธานนท์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายพีรพัฒ ปวนปน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายนฤพนธ์ แดงยวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายปยวัฒน์ สาสุธรรม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายอัษฎาวุธ เศียรเกือ

้

๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงเจนจิรา หุลกิจ

๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงเกตุวราพร เกตุระหงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงพนิตา บัวแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายชัยวัฒน์ จรเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายธีระเดช เดชบุรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงดวงกมล คชกฤช

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงธิติวรรณ แย้มยิง

่

๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๒
นายอริยะ สุวรรโณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๓
นางสาวสุปราณี สืบสม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๔
นางสาวสุพิชญา สุภรังษี

๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงอัญชุลีกร ฟองมณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงรัตติกาล ล่วนเนียว

่

๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงวิชาดา เรืองศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงศิริกมล ด้ามทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงสกุนตลา หนูประรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงชนม์นิภา รองพล

๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงธนัญญา คงผอม

๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงพัณณ์ณัช เด่นอุดม

๑๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงสมัชญา กายพันธ์

๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๔
นายนัทธพงศ์ บุญมี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงรชนิศ สุทธมุสิก

๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหัวปอมนอก วัดหัวปอมนอก  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายสุรประเสริฐ กล่อมภัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงพรรัตน์ ครวญหา

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงณัชนิชา หมัดพวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายอภิวิชญ์ เพ็ชร์ลมุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงภาสินี เงินแท่ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายเมธัส สันเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงพรสุดา พันธุรัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

ณ สงคราม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญราศรี

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน วัดทุ่งหวังใน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๕
นายปญจะ ฤทธิจักร

๐๑/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดสงขลา วัดแหลมทราย  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๖
นายกันธร ชมเชย ๑/๑/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๗
นายกิตติภัค ไชยมิตร

๒๐/๓/๒๕๓๕
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๘
นายกิตติศักดิ

์

พันธุกาล
๒๕/๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๔๙
นายกิตติศักดิ

์

โยธากุล
๑๗/๖/๒๕๑๐

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๐
นายขจรศักดิ

์

บุญแสง ๓/๓/๒๕๒๓ เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๑
นายจารึก ปยะพันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๒
นายจิรวัฒน์ รอดยัง

๖/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๓
นายเฉลิมพร แซ่เตีย ๑๐/๒/๒๕๓๐ เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๔
นายชะลอ พงศ์ชนะ

๑๙/๘/๒๕๑๗
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๓๙ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๕
นายชัยรัตน์ ห้วนยิมเส้ง

้

๕/๑๑/๒๕๑๖
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๖
นายชาคริช เขียวจู

๒๕/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๗
นายชาญณรงค์ วรตันติ

๒๒/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๘
นายชุลี พรหมแท่น

๑๐/๕/๒๔๙๔
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๕๙
นายณัฐวุฒิ วิทยพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๐
นายทัศนัย ไชยชาญยุทร์

๑๓/๔/๒๕๑๖
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๑
นายทิศวิชัย สุวรรณกิจ

๑๗/๓/๒๕๓๔
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๒
นายธีระศักดิ

์

นาคา
๑๕/๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๓
นายนิรัตน์ ยอดมณี ๙/๕/๒๕๑๐ เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๔
นายประสาท กุลรังษี

๑๒/๔/๒๕๐๑
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๕
นายปยพัทธ์

เจนวานิชเจริญกุล ๙/๑๐/๒๕๒๒
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๖
นายปยะพัทธ์ เครือมาก

๒๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๗
นายปยวิทย์ ศรีรักษา

๑๔/๑/๒๕๒๒
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๘
นายผาภูมิ สังข์สุวรรณ

๑๕/๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๖๙
นายพงค์วิทย์ กาลสงค์

๒๑/๑/๒๕๒๕
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๐
นายพิพากษา มันซิว

่ ้

๓/๒/๒๕๓๘ เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๑
นายรุ่งนภา พงค์ชนะ

๒๙/๘/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๒
นายศราวุธ คำพันธ์

๒๒/๔/๒๕๓๕
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๓
นายศรีพัฒน์ ชูกิจ

๒๒/๗/๒๕๐๔
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๔
นายสกล มากนคร

๑๖/๖/๒๕๒๙
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๕
นายสนิท ปราบแทน

๒๓/๒/๒๕๒๓
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๖
นายสิทธิพร กาญจนรหม

๒๒/๘/๒๕๓๑
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๗
นายสุรเดช เหม้นแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๘
นายอรุณ ศรีสุวรรณ

๒๑/๕/๒๕๒๖
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๗๙
นายอำนาจ สุกรวรรณ

๒๘/๕/๒๕๐๕
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๐
นายอำนาจ นกแก้ว

๗/๑๑/๒๕๑๔
เรือนจำกลางสงชลา วัดบางดาน  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายณัฐพนธ์ อุนตรีจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงภัทรนาวี ไชยชาญยุทธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงทิพามณี อุปมนต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายธนยศ กิงเกาะยาว

่

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงวชิราพรรณ อุปมนต์

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงรัตน์นิมล สุนทรเสนาะ

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายศศิน จันทรัศมี

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงวรรณวริน จุลิวรรณลีย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายปณณวิชญ์ นัครา

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงนันทวดี ตุ้นสุวรรณ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงปริชมน รักเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายพชรกร จันทรมณีย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๓ เด็กหญิงณ ภัทร  พัฒโน

ภัทรปติกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงณัชชา ยอดรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงสรัญญา มรรคถาวร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงอชิรญาณ์ รัตนโอภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายสุรพงษ์ บุญสม

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายทัตเทพ สุวรรณขำ

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ขุนชนะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายกิติภูมิ ใหม่แก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงเขมิกา วัชรปยานันทน์

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายภูว์รินทร์ คงตุก

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงสวิตตา แก้วกระเศรษฐ

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายพงศภัค จิตณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงชนม์นิกานต์ ถินวัดกลาง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงไอรินลดา ขุนชนะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงรวิษรา คงช่วย

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัดโรงวาส  

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายณัฐกิตต์ วงแหวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายกฤษเรช ธนาทิพพิมน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงชนากานต์ เหมือนพิมพ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงปวริศา แซ่ตัน

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงธันยพร จันทร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงณิชาภัทร บัวงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงทาริกา หนูจีน

๒๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงภัทราวดี พันธรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายนพณัฐ อภิสิทธิวงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายเปยมพงศ์ กว้างขวาง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงจามรี ฟองมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงศศิประภา จาริสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงณัฐวรา เหมือนพิมพ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ บัวงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงรมณีย์ สุวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายกิงกาญจน์

่

เสนาทิพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก วัดโพธิปฐมาวาส

์

 

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายนาวิน คำแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายอนุภาพ เด่นวาสนา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายอชิระ หนูเกือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเจียก วัดประเจียก  

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ ช่วยนุกูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวแท้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงสุภาวิดา คงมี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายปรีดา แซ่โต้ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายธรณินทร์ พลมี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ตันทชุนห์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายปารเมธ อมรยุ้ง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงพิริสา โคสิตลักษณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงธรวรรณ มิตรสุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงปรียานุช นุ่มเรืองรัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงกรรณิกา อาญาเสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงสวนีย์ จันเอียด

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงภัทรวดี หมืนพล

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๐
นางสาวสุปรีผา หมานโส๊ะ

๒๙/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดนางเหล้า วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ จักษุภาค

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายเรวัชร เอ้งฉ้วน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงปวริศา ทองศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงภัคพร ทองพิมพ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ นกจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงแพรวา กาญจนเพ็ญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงวรรณี มีศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงเอริตา กาญจนเพ็ญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กชายอรรถพล แก้วดีเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เขียดนุ้ย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายสรัณ มณีเพ็ชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงรัตนาวดี จันนก

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายกิตติพนธ์ มากมี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายจักริน ปนสุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายชานน ทองเคลือน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายรวี เสนแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงภวิตรา สังข์เพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายอิศรวศะ ศรีแสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายชัยธวัธ แซ่วุ่น

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายพิษณุ บินล่าหมาน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ช่วยนุกูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เพ็ชรบุรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงสุกันยา มรรคโช

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายคณาธิป โลหะวิจารณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายภัศพงษ์ ชูช่วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๖
นางสาวสมนฤมล เพ็ชรมณี

๒๙/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงฐาปนีย์ ศรียาเทพ

๓๐/๔/๒๕๔๙ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงนันทพรรณ อนันตพงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๖๙
นางสาวนภิษา สังข์น้อย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๐
นางสาวณัฐศร ศรีนวลขาว

๐๘/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๑
นายกลวัชร นวลศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๒
นายกวีศักดิ

์

สิงห์ทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๓
นายกิตินัด มีจิตต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๔
นายธีรพงศ์ คงเอียง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๕
นายธีระภัทร์ ทุ่มเพชร

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๖
นายภานุเบศร์ ฟองฟก

๐๒/๐๑/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๗
นายยศกร สายสิงห์ทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๘
นายสมภพ ก้งเส้ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๗๙
นายอรรถพร หัสมิตต์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๐
นายทวีศักดิ

์

ศิริบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๑
นายคุณภัทร จิตตรัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๑
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๒
นายชโยดม สังขปกษา

๑๗/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๓
นายฐานันดร นิลรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๔
นายณัฐพล เกษตรสุนทร

๒๖/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๕
นายธนภัทร บุญรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๖
นายธัณวาราฎ แสงประดับ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๗
นายราชันย์ ขาวสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๘
นายราเชนทร์ ขาวสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๘๙
นายณัฐวัตร พรหมอ่อน

๒๖/๐๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๐
นายนัฐพล ชนะชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๑
นายปกรณ์เกียรติ ชะนะชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๒
นายศุภกฤต อุทัยพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๓
นายอภินันท์ แขกวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๔
นายชัชวาล หมุนไหม

๑๘/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๕
นายพัทยา เวชภัณธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๖
นางสาวปนัดดา ยิมอิม

้ ่

๒๙/๐๖/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๗
นางสาวกุลธิดา อุไรพันธุ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๘
นายจิรสิน ถัดกระโทก

๐๒/๐๕/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๔๙๙
นางสาวจุฑารัตน์ เรืองศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๐
นางสาวณัฐริกา กูลเกต

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๑
นายเกียรติศักดิ

์

เอียมเซียม

่ ่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๒
นางสาวเมธาวี ยกสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๓
นายกฤษณ์ เซ่งเส้ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๒
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๔
นายศุภกิตติ

์

แขกทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๕
นางพัชรี จันทรวาส

๗/๑๒/๒๕๒๑ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๖
นางวิราวรรณ พร้อมมูล

๑๘/๑๐/๒๕๒๓
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๗
นายสมชาย กล้าแข็ง

๒๗/๗/๒๕๓๑ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๘
นางสาวสุภัสสร จันทร์มณี

๑๖/๓/๒๕๓๗ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๐๙
ว่าที ร้อยตรีสุรชัย

่

สุจวิพันธ์ ๑/๙/๒๕๒๓ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๐
นางอภิญญา กาญจนมุณีย์ ๘/๓/๒๕๒๗ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๑
นางอัญจิดา สุจริตธุระการ ๒๐/๓/๒๕๒๐ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๒
นางสาวเรวดี ยิมสังข์

้

๑๕/๗/๒๕๓๗ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดพะโคะ  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายปกรณ์ ซุ้นสุวรรณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์อรุณ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงวิลดา ดำมาก

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงปยะฉัตร ดำมาก

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๗ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
ซุ่นซิม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงณิชมน แซ่ด่าน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๑๙
นางชัญญ์ญาณ์ ศรีพิเชียร

๑๑/๕/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๐
นางสาวฒุลิกา แสงสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๑
นางวันเพ็ญ ศรีคะนอง

๒๕/๖/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดจันทน์ วัดจันทร์  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายนพดล ประชุมชนะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงอภิระมณ จันท์สระ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายจตุพร วัฒนคีรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายรพีพัฒน์ มหารงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงนุชจรี แก้วเรียง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงอรณิชา สุวรรณรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กชายตรีภูมิ พรหมจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงเกวลิน ศรีคงทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงอัมพร ฉัตรจินดา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ รัตนวรรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงกานชดา บุญราศรี

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายกิตติพณ พูลแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๕
นายคมสัน ละอองพันธุ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ฉัตรจินดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ บุญตามช่วย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายวิษณุ ศิริรังษี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายสุรพศ สุขธร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงณิชนันท์ ไชยกายุทธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๑
นางสาวภาวิณี ทองมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๒
นางสาวจารุณี เอียดสุย

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๓
นางสาวคชาภรณ์ สนิท

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๔
นางสาวศิโรรัตน์ นพรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดบ่อประดู่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายธราเทพ สิริสุวรรณโณ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายวีรภัทร พลีดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายสิริกร บูลย์พิชัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายกฤษณพล แก้วละเอียด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงชลธิชา กาฬวรรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสวรรยา ทาศร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายไตรเทพ หงษ์จันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ วัดใหม่  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายโกวิทย์ แสงแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ รัตนอุไร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายถิรวัฒน์ แสงศรีดำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณสะอาด

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายราชทาน คงเดชะ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายรัชตวัลย์ สร้อยสุวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายวัชรินทร์ วุฒิกระพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงเกวลี สุยสุทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงสิรินทรา วงษ์จันทร์ทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงธีราลักษณ์ คงเดชะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงธนัญญา ปลอดทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงอนุสสรา สุวรรณคีรี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๕ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงกมลชนก มนตรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายณัฐวุธ สักคุโณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายณรงค์ยศ รักขา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายพชรพงศ์ ละม้ายพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงปยฉัตร ปฐมนุพงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงมลฤดี สุวรรณโณ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงญชาฎา จันทร์แก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงญาณิศา หมู่พยัคฆ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงจิระรัตน์ ถึงเกือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ครุเส็น

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายอับบ้าส เพชรนุ่น

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายดุอา จันทรปาน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายกิตติพงษ์ หมัดหลี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงอรุณี พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงปรารถนา ช่วยทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายณัฐกรณ์ โภชนกิจ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงยามิล้า สุวรรณหมาด

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แสงมาก

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงปริญญา สุบรรณน้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายภัชรพงษ์ บัวรอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนในเมือง วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงวรนุช แซ่จิว

๋

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายธีรภัทร์ ภิรมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายธนา หมัดหมัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โต๊ะกะหรีม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงจิราธิป รักทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ศรัทโธ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายไพรสน เจียรติว

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงนาฎา สุระคำแหง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงปทมา เทียมเมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายพีรพล จอมสุริยะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดคูขุด(เพือมประชานุกูล)

่

วัดคูขุด  

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายรัชต์ธร กระโหมวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายนพดล อักษรวงศ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงกมลวรรณ ปราบพาลา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงชนากานต์ ปลืมใจ

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายปรณต รักแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายวีรภัทร จินดารัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายธนวุฒิ อู่ตะเภา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายสิทธิคุณ สมจิตต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

เทวรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายกฤษฎา ไชยมงคล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงผริตา ศรีสมัย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงวริษา บัวลอย

๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงชลิญญา รัตนอุไร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

พันจินา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายณัฐกรณ์ พันธุ์ประดิษฐ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงศิรภัสร ไชยมณี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงภาริดา ปราบพาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงกานต์ธีรา จันทะปาโต

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายสหรัฐ สุวรรณรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงกัลยาณี วีสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงชุตินันท์ อักษรวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายนรเทพ สุทธิโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายศดานันท์ ศรีสมัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริธรรมพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายวรโชติ กริวกราย

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายพูนศักดิ

์

วัดหมืนวัย

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายทานุทัต จันทร์ทิพย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายสุภัทร์ จงแจ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงนาตาลี สังกะสี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงนภัสกร ทองหนู

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายคมสัน แก้วอักษร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายชาคริต รอดรมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายธีรภัทร เรืองศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายระพีภัทร ดวงประทุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายวีรพล ปลืมใจ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ เจริญวิริยะภาพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงญาณิศา ชูชีพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงชิดชนก ต่ายโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงมุกตะวัน สังข์คง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงนริดา พุ่มโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงธัญรดา เพ็ชรจำรัส

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงสุนิสา สงวารี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงนาตาลี จีระพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายจิรวุฒ รักเพชร

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๓๙ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เข็มทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงสุนิสา บุญสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายธีร์จุฑา ปานรังศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงศณพร เต็มพร้อม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงธัญชนก ระมณี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจะทิงพระ(วิจารณ์ศีลคุณ)

้

วัดจะทิงพระ

้

 

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายปวริศ แก้วภิบาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายภูริภัทร ขุนทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงปนมุก หมัดหลี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงชนกเนตร สุวรรณรัตน์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายศุภชัย แก้วแสงอ่อน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายกิตติพศ แสงจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ มีจิตต์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายจารุวิทย์ บุญศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพังกก วัดชะลอน  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายธีรวุท แก้วงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายธวัชชัย สิงห์ทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงเยาวเรศ สังข์ทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประดู่หอม วัดประดู่หอม  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองพรหม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงขวัญชนก ช่วยแท่น

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงสโรชา ประทุมวัลย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงชลทิรศน์ วุ่นเปง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงศุภรัตน์ บินระหมาน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีไชย(สังข์วิทยาคาร) วัดศรีไชย  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงอภิชญา สมพงศ์ ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงกัลยากร เจะบือราเฮง

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายไตรทศ แก้วเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงธัญชนก ธรรมศาล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงจินตนา บุรุษราษฎร์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงศวรรยา อารมณ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชร์ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงจารุกันย์ บุญทองแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงนัสชฎา กมลสิทธิสถิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายวัชรพงศ์ ธรรมศาล

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงเจนจิรา บุพศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงกานต์ธิดา สุวรรณชาตรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงรชต ปญญาโญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงเจนจิรา เสาแสง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงวิรตี อ๋องเซ่ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงบุตรี สุวรรณ์อำพร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพัฒนศึกษา วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงชัญญานุช สาระวิโรจน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงพิชญาภัค นำพล

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงอลิษา

พฤกษ์เลิศตระกูล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ใจแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายธนวัต ยางทอง

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงณัชชา เกตุแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงณัฐพร ขวัญไพบูลย์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

พูลสุข
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายธีรศิลป เจริญใจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายนิธิบุตร พจนฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายปยะบุตร พจนฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายพุฒินาท แจงแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา พูลแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงสิรินภา นิยมเดชา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ รักขา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายบุญทัน พวานุวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงจิราวรรณ ละเอียด

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงนิภา ใจดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงสุปรียา ปญญานิยต

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทร์ช่วย

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายอาดีซีน หมัดอะดัม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงณัฐญาดา แซ่ก่วน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงจันทิวา จันดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายภูสิริ ลอยจิว

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงอชิรญา พรหมบัณฑิต

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายพงศธร บำรุงภักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายชวัลวิทย์ ใจวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี เฟองภูเขียว

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายวุฒิชัย ทองแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๔๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายเอกราช กุลัดนาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายภาณุเดช พุทธบัวงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายทวีชัย แซ่ลิม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชรินทร์ คงพูน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายปุริมปรัชญ์ เพชสง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงกรพิณต์ ขวดทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงกิตติมา สุวรรณแสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงวันดี หัดหล๊ะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กหญิงเพชรมณี พูลศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงนัฐพร วิบูลย์พันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงพัธวดี สังทองกูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงอริสรา จันทศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สมประสงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายวุฒิภัทร สุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ปานดำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงรติกร มีสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา ปญจาลักษณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงดาวตะวัน ชูเอียด

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๓
นายนราธิป คำใจเทียง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองพิบูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายภานุเดช สร้อยสกุลณี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายอนุพงศ์ ขาวผ่อง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงเจริญศรี อ๋อง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ หนูทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คงจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงสุชานาถ ชัยมนตรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทสุวรรณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายฉัตรชัย พูลแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีวัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงนาตาชา สมนึก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงภคพร พุทธเขียว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงณัฐธรวดี ปลืมภวงค์

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายสรายุทธ ไชยจินดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ขำตรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงอนิสา นกแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายบุญลาภ ชุมประยูร

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายปรัชญา สายกีเส็ง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงมณีวรรณ แก้วเถิน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงปริศนา หลงอะหลี

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา กุณตัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สมานคุณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายดาวุฒิ สุวรรณชาตรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงกนกภรณ์ คงดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายชัยณรงค์ ขันศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงพรชิตา หนูแข

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายชนะชัย ขาวผ่อง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายนรวร ทิววัฒน์ปกรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายธนพล กาหยี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงกัญยาณี สังทองกูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๔
นางสาวสุพัตรา รักรุย

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายพงศ์อมร เม่นฉาย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๖
นางสาววนิดา กิตติภูมิ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงชนาภา วงค์ล้อม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงปริศนา สิทธิไวย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ช่วยคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายภูริพัฒน์ กลินจันทร์

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายศุภกร

พฤกษ์เลิศตระกูล ๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงกาญจนา คงทรัพย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายอนุชา ดิเรกวัฒนสาร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายอมรเทพ ทองอยู่คง

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สุขช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายพีริยะ ช่างเหล็ก

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสาคร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ปนแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายอาทิตย์ วิถี

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธนดล สุวรรณปาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กหญิงสุรีย์พร ไชยพงศ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงจีรนันท์ หวานหู

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงวริศรา แก้วจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงเจนจิรา วันเล็น

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงสุนธรีย์ยา เจ๊ะดอ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายธนปญญา เพ็ญสุวรรณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงอรกัญญา ช่วยเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงวนิดา ขุนบุน

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายธนกร ช่วยเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายณัฐนันท์ ปานแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายสารัช หมุดแหล๊ะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ นิลทะรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายกรินทร์ เกือชาติ

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงพัศลษา คงนวล

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงโฉมยงค์ ศิริรจน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงปานทิพย์ พุฒนิล

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงวิภาดา ศรีสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๘
นางสาวพิยดา ตลึงจิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายอติชาติ คอนสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๐
นางสาวเบญญาภา บุญพิทักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงเบญจพร หลวงพูล

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงปณฑิตา พุ่มเอียม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายชัชวิน ท้าวใจคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๔
นางสาวจิราภรณ์ ทองคำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๕
นางสาวบุษยมาส อาจประโคน

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงคลีมา วงศ์สุวรรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๗
นางสาวกชนิภา เพ็ญจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๘
นางสาวจันทร์ฉาย ขุนรัตนเวก

๒๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๗๙๙
นางสาวจิตตินันท์ สุขสีเสน

๐๒/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๐
นางพรจิรา อินทรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๑
นางสุวรรณา ซ้ายหนู

๑๓/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๒
นางสาวลักขณา วานิยะพันธุ์

๑๒/๐๓/๒๔๙๗

หาดใหญ่สิตาราม
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๓
นางสาวเอมอร วัฒนยมนาพร

๐๙/๑๐/๒๕๐๓
หาดใหญ่สิตาราม

วัดหาดใหญ่สิตาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวแสงอุษา แพ่งสภา

๑๖/๐๒/๒๕๐๔

หาดใหญ่สิตาราม
วัดหาดใหญ่สิตาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายชนกชนน์ พุทธวัน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายเกียรติกร พูลแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายธนบดี ดวงแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายกรณ์ แก้วบุญชู

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ไชยมุณี
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงตุลญาพร แท่นประมูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงอธิชา ศรีอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงจิรนันท์ หวันเอียด

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงธัญชนก ศรีวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงนงรัตน์ อารีรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงอนัญญา มะโนสนีย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงอรุโณทัย สายวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงญาณิศา แซ่ฮ่อ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงสุเมธินี เดชทองจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงพิชามญซุ์ เจียงยี

้ ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงเจตสุภา แก้วชูชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงภาวินา วรรณะ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงวรินทร์พร เพ็งศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงภาวินี ดุกดอกจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงขวัญข้าว สุขเกษม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เนืองแก้ว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงภรณ์ชนก สุขพูล

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ หนูหมาน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงบุณยานุช เปลียนสี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงกัญญามาศ สามสุวรรณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงปพิชญา ประแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงสุทธิดา คำแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายปฏิวัติ รักนาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงณัฏธยาน์ ช่างเรือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงสาธิตา สิวายะวิโรจน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ ศรีกรด

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์จันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงอาภัสรา ชัยชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงศิรดาวดี นำแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายปารมี วงศ์งาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายชนินทร์ รักษาศีล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายภาคิน พูลแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายภูวนารถ โอเคลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายฮูดี ภูมิบุตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงเนตร์สุวีณ์ วัฒิวรรณผล

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงรวิสรา ทิพย์ศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงอนิศา ชุ่นขวัญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงพัณณิตา ศรีสุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงกรรณิกา รัตน์แก้วช่วย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายอนาวิล ปะฏิวาโห

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๒
นายพิพัฒน์ แซ่โค้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๓
นางสาวเนตรนภา เปราะทอง

๑๙/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๔
นางสาวนวพร นวลมาก

๐๕/๐๖/๒๕๒๙ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๕
นางสาวจันทร์ทิพย์ นพสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๓๒ โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงรุ่งนภา ไกรฤกษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงโชติกา ชาลิผล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงวรลักษณ์ บัณฑิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายณัฐพล เยาว์สนิท

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายถิรพล แคนสี

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงณัฐทิชา ชิตจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงศศิธร เสาว์สุรินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงปานขวัญ จุทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายธนกร สมัครพงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงอรจิรา ยิมแย้ม

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงวันทริกา แก้วมณี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายวรากร สัยบริสุทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายอภิชา ธิติพงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงกิตติมา อริยะตัจฉุโก

๐๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงนิษิตา เอียดขวัญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงโซเฟย ยีหมัดอะหลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายอินทรีย์ จันทร์เพียร

๐๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วคงศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงอนุตตรีย์ มะเดือ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงสุธาธิญา สุขราช

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงสุนิษา สุวรรณชาตรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายศุภกรณ์ ภักดีสุวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายภูวดล ขำกัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายธนกร อริยภูวอนันต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายวรเดช เทียบรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๑
นายกิจศภณ สุทโธ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๒
นางสาวนาตาชา ละบิลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๓
นายวีรภัทร สุบรรณรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๔
นางสาววิภาวินี บัวบล

๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๕
นายชฑากรณ์ ทองทวี

๑๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๖
นายนิติภูมิ กรีโส

๒๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๗
นางสาววิลาสินี บุญโชติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๘
นายนำฟา จันทรโชติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๘๙
นายจักริน มุณีเพชร์รัตน์

๑๘/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๐
นายธีรนัย แซ่ซิม

้

๒๗/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๑
นางสาวบุษยามาศ ศรีสว่าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายวรวิทย์ เหมพงค์

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๓ เด็กชายมูฮำหมัดยูโซ๊บ
หมัดบิลหีม

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายวินัย เพิงคาม

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงอุมากร ศรีน้อย

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงพรทิพย์ วาจาสิทธิ

์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงนิตยา สุวรรณสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายอภิชาติ หลำเบ็ญสะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายธันวา พงษ์ชิราวุธ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

หนูชุม
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายอำนาจ จำนงค์ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายอริด บิลไบ

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายปย์ เรืองสุวรรณ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายอะนัส สมัครหานาย

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แปนเอียด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายสรรเพชร อินทร์จักร์

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงโรซัยน่า หมัดอะดำ

๑๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงปรียปราณ บัวขาว ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงจุฬาลักษ์ กิจสอ

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงซาฟยะ แก้วนก

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงสุชาดี มีชู

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงวณิดา ชุมแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงวทัญูตา สินเปย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายชญานิน มูลมณี

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เมืองสิชล

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายปารเมศ แก้วมณี ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายจิรวัฒน์ เด็นใสหมัด ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายนพปฎล ปะดุกา ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายณัฐนนท์ เทอดสุวรรณ

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายสรยุทธ สมัครหานาย

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายภานุพงศ์ สองใหม่

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายธนธน เอ็มเบ็ญหมาด ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงพรนภัส แก้วงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงอทิตยา คำพรหม

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงธัญสินี จันทร์ชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงนัจมีย์ เระเบ็ญหมุด

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงธัญทิวา ปวกพรมมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงพรนภา แก้วงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ พุ่มพฤกษ์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์ชนากุล

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงรัตนพร เพชรจำรัส

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงพลอยชมพู หยอมแหยม ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงสุทธิพร ซือตรง

่

๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงดลอัปสร ชุมแก้ว

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงภัทราวดี จำนงค์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุขบูรณ์

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงภัทรพร ปากหวาน ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงสุนิษา ละออง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงสุนันณ์ทา ประดิษฐ์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงธนวรรณ วิชิตวาที

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงวลิสา เด็นใสหมัด

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายศิวัช สุวรรณ์อำพร

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายพีระพล เขียวศิริ

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายเฉลิมรัฐ หงษ์ทอง

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายพงศ์พัฒน์ แซ่ลิม

้

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงใหมดีหน๊ะ พุ่มม่วง

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงนัทมล เมืองสิชล

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงสุนิษา ทองทา ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงอรสา บุญธรรม

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาภักดี
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณมะโน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงนาตาลี ราชแดะหวา

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่

วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๓
นางสาวพิมพ์ประภา นิลโกสีย์

๑๑/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่
วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงไอรดา แวดือราเม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงนัชชา อ่อนด้วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงธนาพร ศิริไชย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงพัชรพร เกิดแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงอรรัมภา ขาวนวล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายต่อพงศ์ คงทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงหฤทัย แก้วจุรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายรุ่งวิทย์ ดีหนู

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงรุ่งฤทัย พรหมพิทักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงรัฐการณ์ เซ่งเอียง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ แต้อุดมกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๕
นางสาวจารุวรรณ เขียวปน

๐๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายจุฑาภัทร สุวรรขำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงภิรัญญา ชนกน้อย

๐๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงนภกมล สุวรรณมณี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายธนดล อักษรคง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๐
นางสาวกิตติยา วิเศษสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๑
นายสุภกิณห์ ศรีสุวรรณ

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน วัดคลองเรียน  

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี ถาวรจิตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงจิราพร สันติสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บุตรสาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยกูล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงนิภาพร ใจเย็น

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงปรัศยากรณ์ วรรณอริยภรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายก้าวไกร นามโคตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายอภิเชษฐ์ นพสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายคุณัสนันท์ บุญช่วย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายคณัสนนท์ บุญช่วย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงกิธิยา ลิมาน

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงชลันธร ปนเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงฐิติมน วรรณโณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงเนตรนภา สุวรรณรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ลิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงยุวดี เจือกโว้น

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงภาวดี วิไลรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงปนัดดา พุ่มเฉิดฉัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงนฤพร แสงประดับ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายไชยวุฒิ ภู่สงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงโศภิษฐา รัตนโชติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายอนุวัฒน์ เอียดทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายอัสนี แซ่ลิม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายนนทกร เห็นดีน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงชลธิชา พูลสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายปวริศร์ บิลหีม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายยศธนาตย์ ประกอบเส้ง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงปณัฐดา ทองวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงณัฏฐา ขาวผ่อง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงมนัสนัน บิลยีหมัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายธนภัทร จันทรพิทักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายคณิศร อ่อนทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงอรรพี บิลสีไหม

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงชลธิชา แซ่เต็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงชญานุช

เดชมาก ณ พัทลุง ๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงณัฐณัณท์ สังเมฆ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงพชรภัทร โซ่พลงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงแพรชมพู ชูสิงห์แค

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ จินดาวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายเจษฎากรณ์ จุลกะลพ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงปาริชาติ มูลเพ็ชร

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๓
นางสาวพฤกษา แซ่ขว่าง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงศิรดา หาดแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงบัณฑิตา พงษาวดาร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉัวรัตน์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเพชรไพลิน ขุนชิต

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายสิทธิพร นึกงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงเวสิยา อภิพงศ์วัฒนกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายอรรณพ บุญนิม

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๑
นางสาวพณัทดา ศรีสมรอดุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายกิตติธัช จันทร์เรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายอภิสุริยะ เขาไข่แก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงวิชชุตา รักษาษร

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

พูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายอิทธิวัฒน์ แซ่ไล่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๗
นายนิธิพัฒน์ โล่ศิริวงศ์สกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๘
นางสาวแพรพลอย สร้อยนาค

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายเศรษฐวิชญ์ ผลทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงฐิติยา จันทร์แก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงอภิชญา ศรีเฉลิม

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงวรากร พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๓
นายวรินทร แซ่โค้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายสัณหณัฐ พรหมดำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๕
นางสาวอภิญญา พงศ์ชะนะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุวรรณชาตรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายวิทวัส พรหมนวล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงณัฐชา จันดาประดิษฐ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายภาวิต ท่าฉลาด

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงดาราภรณ์ บุญสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายวุฒินันต์ ไชยศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายธนพล โกยทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงอรพรรณ จันทร์ภิรมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๔
นางสาวกุลิสรา เปยมขวัญสกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายคามิน อัตตาสิริ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ ช่วยเนียม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คูนิอาจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายสัณหณัฐ ขันไชย

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงสิริเมตตา เรืองศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงจิรชยา ประกอบชัยชนะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงอิรวดี ศิปพงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงธนัชชา สระศรีสวย

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงธัญชนก ปาณะบุตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงวิภาวี เอกไพรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๕๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๕ เด็กหญิงกัญต์ชฎามาศ
ตาสา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอัครวิชญ์ หัวเพ็ชร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงเปมิกา ไกรนรา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายศุภกิจ ทางรัตนสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงพาขวัญ จันทร์งาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายศิวัฒน์ บัวชืน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงโชติกา สุวรรณชาตรี

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงพิมพชนก บุญเลิศ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายพันธรัตน์ จันทรมณีวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วน้อย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายกิตติภพ นวลแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายพสธร เพชรตีบ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงยัสมิน ชุมรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงพิชญาภา ขุนเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงเมธาพร พฤกษ์ธนากุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงปราณปริยา เพชรสงคราม

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงกัญญภัทธ์ เหล่าเท้ง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงปยพัชร ณ พัทลุง

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงชญานิษฐ์ มุณีแนม

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงวรวรรณ ทิพย์แก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงคณิศร จินตุลา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ชูมาลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงปุณณดา สง่ากุลพงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงวรนิษฐา แซ่แต่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงศิรินภา รักงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ วรรละออ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงฐิตาพร โชคผ่อง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงนวรัตน์ อนันต์วิลาส

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงคุณัญญา เกือสกุล

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงสุภัสสรา หวังสุข

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายณัฐวัตร์ ชัยโมห์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงภูริชญา ฤทธิภักดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงณัฐญาดา สุขราม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงศิวนาถ ขวัญโภคา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยืนยัน

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๐ / ๑๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงกชกร สุวรรณมณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงปยะวรรณ สินธุรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายภูมิรพี พัทนี

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์ ช่วยเกือ

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา จันทร์ฉลอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงปาณิศา ปาโต

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงกัญจารภา สุขนุ้ย

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา นาคะชาต

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายชวนากร รามณี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ยอดสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงพิชญ์วดี บรรจงดัด

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วทอง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายก้องภพ พรหมจิตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงชฎาณิศ ช่วยชุมชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายนิธิพัส สุวลักษณ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงจุฑามาส สุวรรณรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงณัฏฐานพิน วิไลรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ แซ่ล่อ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงกรปภา แนมน้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ผดุงภักดีวงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงวีรดา จันทกาญจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงศตพร คงสะอาด

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายธรรมรัตน์ วิไลรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงญาณิศา ประกอบบุญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายภูวศิษฎ์ อรุณพันธุ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงวรชพร หีตชะนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงปุณฑริกา ชมบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงชุติสรา วัฒนศักดิภูบาล

์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงนพรดา ชูเหล็ก

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงภูริชา ไทยยานันท์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงวริศรา ดิษฐ์สร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงณวัฒน์ฐินี ชูมนต์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงนภัสนันท์ ตองสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายปณณทัต ณ พัทลุง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายทนุธรรม ประทุมทอง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๑ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายสิรภพ แซ่เล่า

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงชมพูเนกข์ ปานเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เสรีวัฒนาชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายภาณุศักย์ วัฒนพรหม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี พยัคฆพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงสิริกร

วงศ์พายัพไพบูลย์ ๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายคณิสร อินทรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงชนิศา คงเพชร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงประสิตา รัตนมโนรมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงกมลชนก พลอยนิลเพชร

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงสิริริญญ์ รอดผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายปารมี อิสโร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงลลิดา ผาสุขเนตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงธนิดา คภะสุวรรณ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงศุภัชญา ศรีสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงปยะฉัตร เนินทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงพิชช่า พงษ์เกษมพรกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงอัญชิสา กุฎี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงพิชชาพร ดำรักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองนิม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายณัฐภพ ชัยชูลี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงภัคจิรา บรรจงช่วย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายไววิชญ์ บุญขวัญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายณัฐนนท์ งามขำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงกรรญกร ลิขิตพาณิชย์กุล

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงศรุตา อุไรรัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุวรรณชาตรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงพิชชากร จันทร์เชาว์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงรวินท์นิภา ดำดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงฏิมากานต์ เดชแดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงศุภวรรณ เหลืองหิรัญวุฒิ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายวรัญู สุวรรณโชติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ ลังแท้กุล

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงณัฏฐา ชุติจิรนาท

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงจิติญากรณ์ ชัยวรรณวุฒิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงพัชรพร ชูมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงกีรติกา ศรีบัวบาล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงกชพร ศิลป

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายชยุต ปรีชาวีรกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงปนวรดา กาญจนประภาส

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายภควรรต อำไพ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายณฐกร จันทรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงศศิพิมล เคล้าดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงปลันธน์ จันแดง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงวิชญาพร สุขคะโต

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายชลภัทร ณ พัทลุง

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงพาขวัญ ช่วยบำรุง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นิมเจริญ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงปยะภัทธิดา ไทยยะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงชมพูนุท ซิวห้วน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายวุฒินันท์ พิศุทธานุวัฒน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายเอนก กาญจนแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ อรุณพันธุ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงศุภิสรา มณีสว่าง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายภาคภูมิ เพ็ชรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงพฤนทร์ เส้งซิว

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายณภัทร มุสิกะศิริ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงชฎาวีร์ บุญเรือง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายนิติวัฒน์ ทองหนู

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงปารียา เศษอาหลัง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงภัทราวรรณ วงค์ชนากูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๗ เด็กหญิงสุพิชฌาย์นันท์
สว่างศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงศศิกานต์ นวนเนียม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงนวิยา ไชยทวีวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงชนกานต์ เรืองแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา ทองส่ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงบุณยาพร คงสมา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงพิงกาย เทียงธรรม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงปาณิสรา คงธนธรรมกุล

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงวชรมน นันทรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณกาญจน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงธัญรดา ศิริวทัญู

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงพีรดา บุญฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงศรัญณา จันทร์ศิริ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงพัชรวรรณ อันตรเสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงนิษารัตน์ ทองสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงนัสชนันท์ เพ็ชรมาลัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงลักษณารีย์ แซ่จิว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จิตราภิรมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายสุกนต์ธี แก่นเจริญ

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายธนกฤต หมานหมาด

๒๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายอักษรโชค พะสริ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ชูช่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายอิสเรศว์ ชายเต๊ะ

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายธีรภูมิ กุลวิจิตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายจิรเดช พาระติ

๒๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายจิรวุฒิ ตินเส้ง

้

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายภูรินท์ สุขกระพงศ์ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงนัสสิมา เก็มเบ็นหมาด

๓๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงกุลปริยา บัวทอง ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงทิฆัมพร สุทธิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันถก

๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงกีรนันท์ จันทร์เมือง

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงปณฑิตา เพชรพงษ์

๒๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วละเอียด

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงเนตรดาว จูประจบ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงพนิดา จิตนุราช

๒๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงวรรณนภา สมประสงค์

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมวาโร ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หมัดชูโชติ

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงศิรินญา เดชอรัญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญรัศมี ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงอัจริยา ห่อทอง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร ชัยชนะสงคราม ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิลาพรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงธนภรณ์ อินทกรณ์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงอะมานี มูเก็ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงอัจจิมา บุญพันธ์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงฐิราภรณ์ ประทุมทอง

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงธัญญเนตร คุณารักษ์

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงชัญญาภัค เสาแก้ว

๑๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงดากานดา ฤทธิโต

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายณัฐกิตต์ เกตุแก้ว ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงเกณิกา เกษสุริยงค์

๑๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงพลอยศิริ ชุมทอง

๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงพิชญธิดา วรรณเพชร

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงภัทรธิดา กาเกตุ

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงกันติชา เขียวสะ

๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายนภดล จันทร์กิงทอง

่

๒๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายธนกฤต ประสิทธิสุวรรณ

์

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายปกรณ์ พรรณคีรี

๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายเฟาซีย์ สิทธิแก้ว

๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงชญานิษฐ์ จันทรโชติ

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา รัตนากรอนันต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงทยิดา เพ็ชรคง

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายบุญรักษ์ บุญรังษี

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงญาณิศา แก้วลาย ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงสารีนา บิลหมาน

๒๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงณิชกานต์ รุยปริง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุขศรี

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงณัฐนภา บินดุสะ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงนรมน จันทรพักตร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงปรีชญาน์ ลัชชานนท์

๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายคณิศร อาดำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายรัญชน์ สุดคง ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงสายธาร ชัยชนะ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงปวีย์งาม ตัน ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายพัชรพล แซ่เตียว

้

๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ ชุมวัน

๒๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายพันทิวา มะนาวหวาน

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายณัฐนันท์ ลาวเวียง

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายภูริพงศ์ เกือเหลือ

้

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายศุภวิชญ์ จำเริญลาภ

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายนภัสกร ศรีสุวรรณ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายกวีวัฒน์ ธรรมเจริญ

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายกิตติพงค์ สุวรรณมณี

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กชายอาทิชล เมืองสง

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กชายปภัชพล สาสนัส

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายนิรวิทย์ ปลอดภัย ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายภูมินทร์ หลำเบ็ญสะ

๑๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายนริศร ดอกรัก

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายอดิเทพ กลินหอม

่

๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายพริษฐ์ จุลจินดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงอันนา ปราบนารายณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงลีนา หลำสะ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงวาสนา คงบัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายชาคร สูยะพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายอลัน หมัดอะหิน ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายปฏิภาณ แก้วประดิษฐ์

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำแก้ว

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายธนกฤต เลิศประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายกิตติธัช อนุสรณ์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายพันธุ์ธัช แซ่ตัน

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงเขมจิรา จุลแก้ว

๒๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายอัษฎาวุธ ชมภูฆัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงณภัทรา แซ่อัว

่

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายชารีฟ เหย็บหมัด

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายกีรติ จันทร์เมือง

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทองนุ่ม

๒๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายกุณซ์กาณฑ์ ยีเส็นเบ็นหละ

๑๐/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงพลอยจินดา ขวัญม่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายณัฐดนัย ทัศโร ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงศุภกานต์ ขุนทอง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงอภิชญา มุสิกาชาติ

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงสาวะนี กันหาวงค์

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยประดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงดวงดาลัด อำมาตย์เอก

๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงวริษฐา แสงอรุณ

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงปยะกนก ทองสุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงอัญญารัตน์ มุสิกะชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงมุกแก้ว แก้วประดิษฐ

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงอจลญา ประสิทธิสุวรรณ

์

๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายธนกรณ์ คะทะวะรัตน์

๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายภูริตา อารินทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงสุภัสสรา คงตรา

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายถิรมาตย์ มณีรัตน์

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายสถิตพล ศรีสวัสดิ

์

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายปราการณ์ หลำเบ็ลส๊ะ

๓๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายทัตดนัย สมวัน ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ลาภวงค์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

สุกสี ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงณัชชา ลมูลพันธ์

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายจิรภัทร แซ่ห่าน

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงมาริษา คุณารักษ์

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายธนพล บำรุง

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายรณกฤต ลีเพ็ญ ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงสุไรยา หีมเบ็ญสัน

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงอนัญญา กลัดแขก ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงอภิชญา แก้วใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงปุณิกา แก่นเดียว

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายธนกฤต ปนติโป

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายธีรภัทร์ แซ่ลิม

่

๒๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายณัฏฐพงศ์ เหล่าจินวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงบุญสิตา บุญรังสี ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงกนกกานต์ สว่างศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายพัทธดนย์ ไกรดำ

๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำแหง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายสหรัฐ นิยมเดชา

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายอดิศัย ทองแก้ว

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงยุพารัตต์ สุขศรี ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงอัญชิสา เสนาทิพย์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงสิริยากรณ์ เรืองรักษ์

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงปณิตา ขาวผ่อง

๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงชนันธิดา สุวรรณะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๐ เด็กหญิงพรประภัสสร์
ศรีพลอย

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ฉิมเกือ

้

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงสุภณิดา หนูราช ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สินเธาว์ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายกษิดิเดช

์

นวลพันธ์
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๕
นางบุญศิรา นวลศรี

๒๘/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๖
นางกาญจนา ปรางค์รัตนศิลา

๑๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม
 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๗
นางวาสนา ผาสุข

๒๓/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ วัดมหัตตมังคลาราม

 

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายอิทธิวัชร ทินประภา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงชัญญา สร้อยสุนทร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงซาบีญ่าร์ ขวัญแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายภูริพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายวิธิสรรค์ ผสมพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงสิริวรา ส่งวิสุทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายจีราวัฒน์ พงศ์ธนาเอก

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงพนธกร ศรอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายอรรฆพล พละไชย

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงแพรทอง เภสัชเวชการ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงภริตพร วรรณชาติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงอมลิน พิชญังกูร

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายธนเดช หนูชัยแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายปรวีร์ สายสระสรง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายปณณทัต ปยะเกศกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายรัชพล พฤกษ์ธนากุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายคณบดี ศรีนคร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายวรัญยชญ์ ข่ายม่าน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายวสวัตติ

์

เหมือนขาว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงกรนันท์ สุขพรสวรรค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงฐานพิชญ์ โชติช่วง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงปญญ์ศิรา เนาว์สุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงภิญญามาศ แก้วเทพ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายกษิด์เดช จันทรัคคะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายดุริย โกศลเหมมณี

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงภัสร์วรา วราเยาวนานนท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงศศินา ยอสมเพ็ชร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงศุภิสรา พัฒโน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขุ้ยยิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายกฤตเมธ เจริญไว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายปวิตร วงศ์พิศาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายสุธีรภัทร์ โยกทรัพย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

บุญเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงนภัสสร คลิงไชย

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายพันธุ์ธัช ทองเส้ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายวิฑิต วัชระนิมิต

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงกฤษกนก พรหมเรือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงพิชญาภา รุ่งเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงวริสรา คลิงไชย

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงสิริมาตา จุลละเอียด

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงสุชานาฏ ศุกยะเลิศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายวีรพล ถินเรืองสิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงพิชญาภา จำปาทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายวีระพงษ์ บุญพิชัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายอธิวรรธก์ พงษ์ธนานิกร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงนลินี มิงยอด

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงศุภากร รัตนโสภา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงสิปาง ขุนธน

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงอันนา ดีพร้อม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มณีนวล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงจันทร์เจ้าขา จันทรวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงปาณิสรา วิเศษสาธร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วัดศรีสว่างวงศ์  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงสิริยากร หมัดโตะปาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงธนิศา ธรรมโชตัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงอิศราภรณ์ อักษร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงธิดากรณ์ มีบัณฑิต

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายเดชาวัต พลับเลือน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๖๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายจิรพัฒน์ บัวคีรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายสหรัฐ ทันถากิจ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายจตุพร สมกาย

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงวิสามาศ พินิจสกุล

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายภานุมาศ ยอดมุณี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายวรเดช ดวงฟู

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายจตุรวิทย์ รักษาชน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายขจรศักดิ

์

แก้วพิบูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีมณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงสวรส เสนีกาญจน์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงศิริกัลยา แก้วบุญจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงอริตา สายสะอิด

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงภาวินี ชูเพ็ชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงอภิญญา สังทิพย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายกฤตณัฎฐ์ จันทนา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

ปาณะบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายรุ่งตะวัน พันธฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วสนิท

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ช่วยบุญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงนุชจรี ทองสิพพัญู

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ การดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ อนุพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงรุจิรดา สุวรรณมณี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สารกิจ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายเวชสิทธิ

์

จันทนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ภักดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชะโนวรรณะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายคริสต์มาส พรรณราย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายภัคธร อินทนิล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายวรวุฒิ นนทะสร

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายพิษณุ จิตตะนัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายวรเมธ สุดเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายธีรภัทร แต้มแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงเกสรา คังคะมณี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงชรพร อวะภาค

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายสุวโรจน์ เหลือแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายกษิดิส จิตตะนัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายกิตติกร วิจิตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายสุชาติ นุราช

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายศรัณย์ บัวชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายต้อม คัณฑะโร

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

สอนศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายปกรณวนัส วรสมรรถกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายนันทรัช พันทา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายคณาธิป แก้วมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงศรสวรรค์ อิสระพาณิชย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงอลิศรา บัวคีรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๒
นายคมสัน ไชยกายุทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๓
นายสหภาพ ไชยภักดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายภูมินทร์ จิตนวล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายปติกร รัตนแก้วมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายสุรเกียรติ สุภาวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายพิชุตม์ คงทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงวาสนา ทองมาศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายสรัณยศ เทพกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายสหรัฐ เทพกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายธวัสชัย เตโจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายอรรถพล ช่วยบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายจิตริน จันทวิโรจน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายศุภกร สุวรรณรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายจักรพรรดิ

์

นนทะสร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงสาธิกา ราชเดช

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงเจนจิรา พัชนี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงเดือนเด่น เชือพราหมณ์

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสุภาวิดา ทองจืด

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงผุสดี พิกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงอินทิรา ธรรมสโร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ ธาระหาญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โมทำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายผดุงศักดิ

์

นุ้ยเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๑ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วมณี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงนันท์นภัทร อินทสระ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงปยนุช แก้วชูเชิด

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงมัทวัน สองสี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายธีรภัทร พะสิริ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายพิรภพ บูลวิบูรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายมุณีนิลมณี ชูมณี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ศรีโยม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายนพชัย ไชยเสนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงศยามล ศรีสุวรรณโณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงศิริพร คำมงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงสิริวิมล พุทธาโร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงธันย์ชนก สังฆโน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงสาลินี ศรีสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธิมาศ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายอติชัย แสงทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายปณณธร สุวรรณโณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่านางหอม วัดท่านางหอม  

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงชมพูนุช ทองด้วง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงทรัพย์บารมี โพธาวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ หละหรูน

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ

์

วัดชลธารประสิทธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายเมธากรณ์ เกิดสุวรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงสุวรรณวิษา พงศ์แผลง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเต่าวิทยา วัดดอน  

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กชายเมธัส แย้มศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงนันท์นภัส แสงแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงเขมริกา พูลแผ้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอน วัดดอน  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายธนากร จุลนวล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางลึก วัดบางโหนด  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายไตรรัตน์ เทพพิมพา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายอดิศร ขุนสังข์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงมะลิวัลย์ ธนาบัตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงสุนิสา ขุนเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงวีรวรรณ เสนะกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ อินทะเอียด

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงวิภาวดี ยีสุ่นแสง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๒ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงสุมิตรา บิลหยา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายณัฐนนท์ บุญดิเรก

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายปญญะวุฒิ หมัดบก

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงนันทกานต์ ณะกลับ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอภิรดา บุญส่ง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงโยศิญา เทพศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงเกศดาภรณ์ เทพรักษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงสุจิรา แก้วสนิท

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงอรณัญช์ สกูลวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงสุนันท์ภรณ์ สุขจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงอินทิรา ตะแหละ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงปรมาภรณ์ มาทอ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงไพลิน ชูใจ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงธันมัย ไฝไซร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญนำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงพิทยาพร คงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงสุเมธินี ถานะลาโภ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม วัดเทพชุมนุม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายสุริยะ จันทร์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ เพชรพงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงศิรินาถ สุขขาว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลุนวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงพัชราภา เขียวแต้ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีนวล

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายอนุชา วงษารัตน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงปรัญญา ทองทิพท์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายวรวัฒน์ ขุนเหมือน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงแพรวรรณ คำวัตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงวริศรา สุนทรภักดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ

แสงทองบุญเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงชนานันท์ หนูไหม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงนภาฝน บุญยอดศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงปยะธิดา ทองประเสริฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงวริษา บัวอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายณัฐชนน เพชรรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายนนทกร คชวรรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายภูวดล พรหมวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงนภาพร ปนชุม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงปารมี พรหมเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงเปมิกา เหมือนเนียม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายกำชำ เขียวแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายเจียรนัย รัตนพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายศักดิเดช เลิศนิรันดร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงกชมน ดิสระมุณี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงจารุพร พันชู

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงชิชา ไพยศาสตร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงชุติมา สองเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงณิชา ฉิมจินดา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงปนวิสาห์ ปานเหลือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงไปรมา เหมรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงผการัตน์ ไชยพูน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงวิรดา ขวัญเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงโสรญา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงกรรณิกา ไหมคง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงเกศริน หมัดศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงณัฐชยา บุตรใส

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ตรีวัย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงนุชนาฏ รัตนวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงปลายฟา ชัยรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงสุภัสสรา สุวรรณชาตรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายวัชริศ แจ้งวิโรจน์กุล

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงญาทิกา รัตนพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยฤทธิกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงทิกากร ชัยสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงอลิษา จองนุ้ย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงถาวรีย์ จ๋ายเจริญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงถิรพร จ๋ายเจริญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงสิริมาส ธิบดีมี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงสุภัสสรา ยกฉวี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

สข ๕๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงภัณฑิรา บัวทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที 11

่

วัดควนลัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๔ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายเอรวรรธน์ หนักแดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงเมวิกา ทองโอน

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)

วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงจิรภิญญา นพสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงอัสมา ด้วงสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดม่วงค่อม วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตานูนชีพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงกิตติญา ฤทธิเทวา

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงดารารัตน์ ไพโรจน์บวร

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงวิรัญญา ดำแปน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายภัทรดนัย วัฒนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กชายรณรุจน์ ทองเพิม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงธนพร สุวรรณการณ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงรวีวรรณ จันทร์แก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงสุรารักษ์ จันทขวัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงหทัยทิพย์ แปนดำเนิน

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงอาทิตยา เพ็ชรโชติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงอริสา รอดเซียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายรณชัย ภุ่ขำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายเสกสรร วรรณสะโร

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงเจียระไน ไชยปาน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงฐิติมา รักษาแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงณัฐสิมา คุณารักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงทิพย์อักษร แท่นแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๒
นางสาวนำผึง

้

ท่ามสุณี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงผกามาศ แปนดำเนิน

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงพิชญา สว่างจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงสุมาริน ทองเพีม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงแว่นฟา ปดทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงสุชาดา รัตนชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๘
นายภูธเนศ ไชยปาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๐๙
นางสาวจุฑามาศ เฉลิมบุญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๐
นางสาวพรรวษา ชูขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๑
นางสาวพิยะธิดา ภูพวก

๐๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๒
นางสาววรวรรณ รัตนพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๓
นายภูบดี คชเสวตร์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๔
นางสาวสุธานิธิ อินทำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๕ / ๑๓๗
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สข ๕๕๖๐/๒๖๑๕
นางสาวสุนิสา มีชู

๑๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๖
นายอุดมศักดิ

์

เจ้ยแจ่มจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
วัดม่วงค่อม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงกัญจนพร ทองวงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงณัฐธิชา เพ็งจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงจันทิมา เจริญสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศรีจันทร์งาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นวลจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายพิทยา ซุ้นสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายไพวัลย์ ไกรศรีทุม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงณัฎฐวดี ขวัญทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ผางนำคำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงวนิดา สอนคำหาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายอภิรักษ์ ศิลาธุลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงณัฐติยาพร จันทรพัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงตรีรพัชร ชูทวี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงนาตาชา ไชยภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงอินธิรา วรรณา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายพัชระ ฝอยทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ชูศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ดำมาก

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงศินัฐชา กวดขัน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหูแร่ วัดหูแร่  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงนิโลบล ทวีจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงศศิธร เติมวุฒิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายเจษฎากร เพ็งศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายพีระพงศ์ พูลประภัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายกิตติภูมิ ทองสุก

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กชายวุฒิกรณ์ เขียวขำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายเอกรินทร์ ใจปง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ห่อทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปานเฉลิม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงเกตน์นิภา นพคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กหญิงปาริฉัตต์ มณีโชติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงวรรณพร ถวิลวรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งงาย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงรสิตา ปานทอง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๖ / ๑๓๗
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สข ๕๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ อรุณทอง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงชฏาณัฐ ดอกดวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จันทนวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายชญานนท์ ทองน้อย

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงศิรภัสสร อุไรรัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงนภาวดี สันสารา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงกนกพร ชุมศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงกัญญาภัค มณีสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรุเตาะ วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงสิญาดา รัตตินันท์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงชรินรัตน์ ฝกแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เตย วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงจิรภิญญา หรับจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงธนัชพร รงหนู

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายชยณัฐ ทองเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงสุพิชชา ปลืมใจ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงวรัญญา มุลชะรัด

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงพินพาพร พินกลาง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีนาเคนทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงกีรตา สุวรรณมณี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงณัฐริกา เพ็ชรสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงศศิวิมล สมวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงดรัลพร อุไรรัตน์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงวริศรา สุวรรณชาตรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายปยะภูมิ ขวัญคำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงณัฐวรา กุลวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินเกลียง

้

วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงธันยวรัตน์ ขำณรงค์ ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายธนเทพ จันดิษฐวงศ์ ๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงสุนิตา สุวรรณชาตรี

๑๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงฝนฤดี เสริมสกุลชาติ

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายนวพัฒน์ พรหมชูโร

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงพัชรนิตา ห่อทอง

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงแทมมารีน ธีระกุล

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายอุกฤษฎ์ จันทนวรรณ ๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๒
นางสาวลภัสรดา เรือนแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายณัฐนันท์ ชูวิลัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิยมลาภ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ กาตะกานี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงปริณดา สุวรรณเรืองศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงพรนิภา เดชแสง

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงอังคณา แก้วชูเชิด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายชนวัฒน์ ไชยสนิท

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายปกรณ์ ชูเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายศิริวัฒน์ บุญส่ง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เปลียนสี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงอรรัมภา รัตตินันท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายธีรชาติ รุจิวณิชชา

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายสุภักษ์ชัย มณีโชติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พันธชิต

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงสินิตรา ชูเรือง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายจิรพัฒน์ ตังเส้ง

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายธีรภาพ เพ็ชรมาลัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายนนทกร บุตรเอก

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายสถาพร พุฒเอียม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีปะนะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงเกสรา ผดุงศักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงดวงกมล พินิจสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงนลินทิพย์ สุวรรณลอยล่อง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงภัทรศยา โอฬาร์กิจ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงวิมลสิริ นาคดิลก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงสุชัณญา ราชเมืองขวาง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงอรรัมภา ตรงชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายณัฐนน คงสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายธนกฤต ดอกดวง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายพยุงศักดิ

์

สุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายสุเมธ สุวรรณทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร เจริญมาก

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เลือมใส

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วมณี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงตีรณีย์ อินสุวรรณโณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงปยพร สังข์สินชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงวรวรรณ พรมกูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายจารุวัฒน์ ประสาททอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายเทพพิรุณ บัวทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายวรกันต์ สิรินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายสุริยา กลินนำหอม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงณิชาภัทร หลงสมัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงดวงฤทัย พินิจสกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงนรมน นพคุณ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีธรรมโชติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงเหมือนฝน รักเพ็ชร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายจิรายุส สุขวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายชัยณรงค์ นาคะวิโรจน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายเนย์ติพงษ์ ยามวัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายธราธิป พรหมจรรย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายพีรพล ศรธิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายยุทธศาสตร์ นวลละออง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงนภาพร ฆังคะจิตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงสุทธาศินี แต้มช่วย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นุ้ยฉิม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายสุรเอก ทองซ้วน

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม วัดท่าข้าม  

สข ๕๕๖๐/๒๗๓๙
นายโทประวิทย์ ทองเสนอ

๒๖/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

แซ่ลิม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายจารุวิทย์ ชูปล้อง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายวุฒิวิทย์ สุขเอียด

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ปนยุทโท

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายกิตติทัต คงแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายปยวัฒน์ อินทร์สุวรรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายภาคภูมิ แก้วประกอบ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายจิรวิชญ์ แก่นจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๘
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพศาลวัฒนา

๐๗/๐๔/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๔๙
นางสาววันดี มันเขตกร

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๒ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงเบญญภรณ์ บุญสมพร

๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงภควดี ชัยสุตานนท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงดรุณี ธรรมโชติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงกัญภัคณัฐ บุญมีชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงสุพัฒตรา สาทะวงษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๗๙ / ๑๓๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แซ่ว่อง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงธนัชชา แก่นสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ย้องซี

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงศิริกานต์ แสงโชติ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงชลิตา กาลจักร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงวรวรรณ คงแก้วเคลือน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงอรศิริ กัลกะมูลวัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรสา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงออรุณ สาดสูงเนิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านอุดมทอง
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญโท
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๕
นางสาวกมลวรรณ เซียนอุ้ย

้

๑๖/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๖
นางสาวพัชราภรณ์ สองประสม

๐๒/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงสุชิราภรณ์ ชุมวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงอิศราวดี รักคล้าย

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงอังคณา แตงจันทร์ทึก

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที 198

่

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๐
นางสาวอาภาศิริ จันทมุณีย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๑
นางสาวฐาปนี อินทะโร

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๒
นางสาวเจนจิรา เพชรคง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๓
นางสาวปานทิพย์ กมลวัล

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๔
นางสาวภัทราพร ทวะชาลี

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๕
นางสาวภูษิตา ปดชิต

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๖
นางสาวจันทิมา ดวงสุวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๗
นางสาวพิลัยรัตน์ ลาภสนอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนส่องแสงวิทยา วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๘
นายวีรภัทร เจ๊ะโสะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๗๙
นายพันธวัช รักขิตพินิจดุลย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๐
นางสาววรรทิพย์ แก้วมี

๐๖/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๑
นางสาวสุชาดา โสดาเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๒
นางสาวงามเนตร เมฆหมอก

๐๔/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๓
นางสาวศิริพร ชุมทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๔
นางสาวอรัญญา จันทอุไร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๕
นางสาวกชกร จินดามณี

๐๘/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๖
นางสาวสุภาวดี ร่มเกตุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๗
นางสาวอารียา เหล่าภักดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๘
นางสาวพรรณพษา ไพโรจน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๘๙
นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณโณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๐
นางสาววริศรา ติมทอง

๋

๑๕/๐๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๑
นางสาววิมล สุขเอียด

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๒
นางสาวทิพวัลย์ โสดาเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๓
นางสาวอมรรัตน์ สุขแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๔
นางสาววรนัดดา นิมเส้ง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
วัดทุ่งลุง  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงภัทรณิชา สุทธิเดช

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทองจืด

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงพีรดา ช่วยคง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงนาเดีย เสรีรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงจรวยพร ขุนทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงธวัลพร วงศ์พระจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงนรินณิภา ยานะใจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๒
นางสาวเพ็ญพิชชา เชิดโชติกานต์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๓
นางสาวพิชญา บุญพรัด

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๔
นายปุณณวิช ทะสะระ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงสุธาสินี พรมเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๖
นางสาวชนิกานต์ สุทธิชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๗
นายนันทกานต์ ลีธนพาณิชย์

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๘
นางสาวเบญญาภา กองทุ่งมล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๐๙
นางสาวบุณยาพร กองทุ่งมล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๐
นายธันยา แซ่หยาง

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๑
นางสาวภรณ์ฑิลา ธิสงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๒
นายโอมาน เหลาะเหม

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๓
นางสาวณัฐธิดา เลอเดชธนกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๔
นายชาญวิทย์ ศรีศักดิสมบูรณ์

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๕
นางสาวปทุมพร จินาอุ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๖
นางสาวกัณฐิกา เทียนเอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๗
นางสาวจิตราภร แก้วนิสัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๘
นางสาวกรรณิการ์ แก่นทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๑๙
นางสาวเกศศิรินทร์ หอมทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๐
นายกัณฑ์อเนก ศุภผลกุลนันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๑
นางสาวรัตนภรณ์ สุทธิสังข์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๒
นางสาววนิสา ตันสกุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๓
นายจตุพล แซ่จือ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๔
นางสาวกมลลักษณ์ ปานเขียว

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๑ / ๑๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๕
นางสาวสมิหลา เจริญพร

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๖
นางสาวเบญญาภรณ์ ชิตวงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๗
นายธนกันต์ แจ่มจำรัส

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๘
นายวิริยะ ไชยทะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๒๙
นางสาวเซียวหลิง มัค

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ วัดโคกสมานคุณ  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงพรธิวา เพชรแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงพิมผกา ชูหนู

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชายนิล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายรัชชานนท์ จาโร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ไหมงำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เซ่งเส้ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงสุปวีณ์ ดอกดวง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงอาทิติยา พูลศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายพงศ์นรินทร์ เพ็งระวะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๓๙
นายอัครภณ ทองมณี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๐
นางสาวกุลธิดา เมฆเรือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๑
นางสาวฐิติพร โพธิกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๒
นางสาวณภัทร ปรางจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๓
นางสาวทิฆัมภรณ์ จันทร์หนู

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๔
นางสาวนภรรษร พวงสอน

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๕
นางสาวปณิดา ช่วยแท่น

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงปญฑารีย์ สุขจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๗
นางสาวพิมพ์พิศา จันทรศร

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๘
นางสาวมาริสา พรายอินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงสุตาภัทร วิหก

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๐
นางสาวสุนิษา ร่วงเหมือน

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๑
นางสาวสุปรีญา คงสุวรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๒
นางสาวอนุสรา ฟองมณี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๓
นายณัฐพล สุขเขียว

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๔
นายณัฐวัฒน์ ดีแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายธนบดี หนูจีน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๖
นายวสุพล จ่อนแผ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๗
นางสาวกมลวรรณ พาณิชย์ดำรงกุล

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๘
นางสาวณัฐณิชา มีมาก

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๕๙
นางสาวทิพย์เกษร อุ้ยเส้ง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๐
นางสาวปาริชาติ สุวรรณมาลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๑
นางสาวรัชนีกร สุวรรณวงศ์มาลี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๒
นางสาวอติพร ปราบสงคราม

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๓
นายนริศ ขุนพรรณราย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๔
นายปพนธีร์ เกษรา

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๕
นายรติกร ปยะโร

๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๖
นายสุรพัศ เอียมเจริญวุฒิ

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๗
นางสาวกาญจนา เกษสุริยงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๘
นางสาวชญานิษฐ์ เจริญศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๖๙
นางสาวณัฏฐณิชา จันมิตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๐ นางสาวประกายกานต์
สอนสังข์

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๑
นางสาวปยะรัตน์ อนันดะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๒
นางสาวเมธาวดี มิงแก้ว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๓
นางสาวรวิชาวดี เชยชม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๔
นางสาวศิริลักษณ์ ทองสมบูรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๕
นางสาวสุพัตรา พูลม่น

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๖
นายกนกพล คงเจียง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๗
นายเครือนรงค์ คงสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๘
นางสาวโสภิดา แก้วขาว

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๗๙
นายจักรพรรดิ

์

ไพบูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๐
นางสาวกรกนก รงค์ทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๑
นางสาวชฎาภรณ์ ฉิมดำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๒
นางสาวนริศา เพชรรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๓
นางสาวปวันรัตน์ ซุ่นเส้ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๔
นางสาวจีรนันท์ ขาวมาก

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๕
นางสาวชิรัญญา รัตนพงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๖
นางสาวทศวรรณ แก้วช่วย

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๗
นางสาวนัฐการณ์ จันทร์ช่วย

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๘
นางสาวพิชญาภรณ์ ชูศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๘๙
นางสาวเพชราภรณ์ สิงห์เทียน

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๐
นางสาวรัตนาภรณ์ อู๋สวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนระโนด วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายธนพัทธ์ หนูคูขุด

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายณฐพงศ์ธร ศิริพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายฐานานุศักดิ

์

จันทร์รงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายณภัทร ล่องเซ่ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์เขต

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ชูปล้อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายชุติวัติ เอียมสุวรรณ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายธนพัฒน์ กัณฑ์แก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายทักษิณ สันหนู

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงสุนิตา กายพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงกุลนาถ โสเจยยะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงทอไหมทอง อินวัฒนา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงสร้อยฟา ทองช่วย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงสุธาวัลย์ พร้อมมูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงชุตินันท์ แสงงาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงวิศรุตา ขุนพระบาท

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงสุชาวดี เพ็งระวะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงธมนวรรณ เรืองศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงปภาวดี สุวรรณชนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ หนูร่วง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงมนพร เหมะรักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายกฤตพจน์ ชูแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายฉันทวัฒน์ แซ่อิว

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงอรัชพร สินโน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงปญญภรณ์ บุญอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงเบญญาดา วงศ์ขันติชัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงจิราทิพย์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงวันใส ยุกระพันธุ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขสว่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงวิชญาดา เจริญวัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงณิชกานต์ อุปถัมภ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายชิฒวรรณ อุณาตระการ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เทียนแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงนภสร เกษเหมือน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงณิชาภัทร มัควัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายวัชรพล อาญาพิทักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงปกคณิต ดวงขวัญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายอัฉริยะกานต์ แดงน้อย

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายวัชระ ชูชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายเกริกเกียรติ ช่วยนุกูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กชายธีรภัทร คำจุล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายธรรมรัตน์ รองพล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงพรรณนสร ไกรมุ่ย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ โพธิกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายกฤษกร คงจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมชนะ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงปยะอารี ธนภาคย์กุลศิริ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) วัดราษฎร์บำรุง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงภารวี นิลพงศ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงมิรันตี เจริญกิจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายปณณวัฒน์ ขวัญนาค

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายทนธวัฒ ทองศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงอรพรรณ เมฆขำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายเทวราช มานิล

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายสุรวิชญ์ สุขปกษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงปาลิตา มีดำ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายณัฐนันท์ ศรีใส

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายกวิน รัตนภูมิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เรืองศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายจักพรรธุ์ เอียดจงดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงชมพูนุช หลีกันชะ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายชุติเทพ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงณัฐวรา มิตรสุวรรณ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บรรจงรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงทิราภรณ์ กรวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายบุณยกร พรมยา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงลดาวัลย์ จันทะวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สิทธิกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงสุนิษา แก้วเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงอนนทพร คำสุวรรณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายนธีรัตน์ เสนพริก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงถิระดา สังข์สิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงประสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ ชูขาว

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายไพโรจน์ คุ้มเกล็ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๕ / ๑๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงเบญญาภา คงเอียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายฐปนพร นวลเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายธนพล พรหมมณี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเจดีย์งาม วัดพระเจดีย์งาม  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายศุภชัย จันทร์คล้าย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ถึงศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงจิราภา พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงพรพงศ์ วรรณโชติ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงสุวรรณษา ถาวรรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงอาทิตยา กูลเกือ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามบ่อวิทยา วัดสามบ่อ  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายภัคพล นวลแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายนันทิพัฒน์ นวลแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงนภัสสร ไชยมงคล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงจิรันยา ไพโรจน์บวร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงปยพร ลันคีรี

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงนงนภัส ถมของ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงวันวิสา อินทร์บุญญา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ลันคีรี

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายกิตติธัช พรหมจินดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายธาดา ยอดคง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงลัดดา รามมาตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้วแพง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงพัชราวดี พรหมสมบัติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงละอองฝน แก้วสองสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงเกษรา สังฆกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ชำนาญธุระกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงจารุณี สังปด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณัฎฐิมา ขุนทิพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายครรชิต กลินพิมาย

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงกมลพัชร สงค์เพ็ชร

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายสิริชัย ช้างสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายพิชุตย์ แทนบุญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายธวัชชัย ชูแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายธราดล จันทรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายณัฐนันธ์ กิมแก้ว

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายพิชย ชูศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๖ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงวิสุตา กลินหอม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายกิตติคุณ กลินพิมาย

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายธนรัตน์ สุดเสงียม

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาบวช

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) วัดหัวถิน  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายเตชินท์ สุทธิพงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงดาณีนี เรืองศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงมิงกมล

่

เพ็งปาน
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงศิรภัสสร รัตนกาญจน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายกิตติภพ ยิงประสิทธ์

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายกฤษฎา สังข์แก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงอรวรรณ เอียดทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงจามิกร สุจริตธุระการ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายทัตพงศ์ ทองเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายชญานนท์ ไฝเสน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงชลดา พราหมณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงวิมลมณี เจริญศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๖ เด็กหญิงสายวารินทร์ จันรามศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายนที เสรีกุล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายเจริญชัย นวลศรี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายอภิวัฒน์ แกล้วทนงค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายฑิฆัมพร พลสิทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายวีรศรุต สุวรรณพงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายรัชชานนท์ สุขใส

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ สายแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายธวัฒชัย คงชู

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายกิตตินันท์ จันทรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายปุณณิน ยวนยี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายอธิบดี จันทร์พูล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายณัฐภัทร สังข์แก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายสหรัฐ วิจิตรโสภา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายธันยพงศ์ สุขสุทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ นิลโอภา

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายวัชรชัย ขวัญซ้าย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายนฤปนาถ ภูวดลกมลลดา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

มณีน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๗ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายเกียรติชัย อินทรา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายภูวเดช ศรีสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา นุ้ยดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายปวเรศ รัตนวิไล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงธิดาวดี ปนทองพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา ชัยหาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายศรายุทธ แก้วเกาะสะบ้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวเค็ด วัดหัวเค็ด  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายสิทธิชัย ราชยอด

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายรัชพล อักษร

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายพีรณัฐ แก้วสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายวรภพ ศรีสุวรรณ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีไชย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายสนชัย พรหมบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงชฎาธาร แทนหนู

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงณัฐชนก จอมกระบัตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงมยุเรศน์ ชายราม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายสหรัฐ เซียนอุ้ย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายสุมลทา บุญเต็ม

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงวรางคณา สุดสิน

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงนำทิพย์ สีเปนทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงศิรัญญา แฝกโคกสูง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประจ่า วัดคลองคล้า  

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายชลธี คำวิรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงพรชนก เรืองยก

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงภัทราพร ชายทองแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงครีดา ศิลามัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ อนุสา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุพรรษา พุ่มเฉิดฉัน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายวีรชัย ยอดสอน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงศุภาดา เรืองยก

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ สระทองด้วง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายภูธเรศวร์ พุดศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๖
นางประไพพักตร์ เพ็ชร์ครัง

่

๒๔/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านนาปรัง

วัดนาปรังประชาราม
 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๗
นางสาวเพ็ชราภรณ์ เพ็ชร์ครัง

่

๒๕/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๘
นางดารุณีย์ ขวัญแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๖๙
นางสุนันทา พรหมณี

๑๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๘ / ๑๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๐
นางสาวสุวิภา มณี

๑๕/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม

 

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๑
นางสมคิด ทองศรี

๓๐/๑/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๒
นางสาวพรพิศ ช่อสูงเนิน

๑๘/๓/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๓
นางสาวชุติมา หลงโส๊ะ

๑๗/๑/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๔
นางสาวนงลักษณ์ แปนแสง

๓๐/๗/๒๕๑๘
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๕
นางดารารัตน์ รัตนมณี ๕/๙/๒๕๒๔ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๖
นางจุฬาวรรณ แก้วทอง

๑๙/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๗
นางสาวกัณฐาภรณ์ แก้วมาก

๑๕/๗/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๘
นางสาวภัสสร นันตาลิน ๓/๒/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๗๙
นางสาวเกศริน ทิพย์ทามูล

๑๔/๔/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๐
นางศรัณย์รัชต์ ใบมะหาด

๒๔/๙/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๑
นางสาวขวัญเรือน สิงธิมาตร ๙/๗/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๒
นางสาวพิมพร มุขแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๓
นางนิรันดร พิถยนิโลน

๒๗/๑/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๔
นางสาวภัทรีพันธุ์ วรเจริญ

๑๓/๑/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๕
นางสาวอัมพร ใจธิ

๑๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๖
นางสาวนิด ธรรมพิทักษ์ ๐/๒/๒๕๐๘ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๗
นางสาววิไลลักษณ์ เส้งขาว

๒๙/๙/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๘
นางสาวมัลลิกา ใหม่วงค์ ๓/๗/๒๕๓๓ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๘๙
นางสาวประภา ชุมละออง

๒/๑๑/๒๕๑๔
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๐
นางสาวชุติกาญจน์ ชัยผล

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๑
นางดวงกมล ประทุมมณี

๘/๑๒/๒๕๑๒
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๒
นางสาววาสนา จันทร์วงษ์

๖/๑๒/๒๕๓๖
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๓
นางสาวบวรรัตน์ โพธิพันธุ์

์

๒/๗/๒๕๑๓ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๔
นางสาวเนาวรัตน์ รัตนวิโรจน์ ๕/๗/๒๕๒๓ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๕
นางสาวรุ่งนภา โหนสมสุข

๒๗/๗/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๖
นางสาวปาริตา นราหอม

๑๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๗
นางสาวทิพวรรณ นพคุณ

๒/๑๑/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๘
นางสาวธัญวรัตม์ สุวรรณชาตรี ๑/๗/๒๕๑๗ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๐๙๙
นางสาวสุภัสสรา รัตนจงกล

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๐
นางสาวประไพ ชุมละออง

๑๗/๑/๒๕๑๖
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๑
นางประนอม แปรโคกสูง

๘/๑๒/๒๔๙๗
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๒
นายวุฒินันท์ แก้วทับทอง

๑๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๓
นายเอกพล คงเอียด

๒๖/๒/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๔
นายพิสิษฐ์ ทองราช

๑๓/๗/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๘๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๕
นายยุรนันท์ มากเมือง

๑๗/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๖
นายณัฐสิทธิ

์

ทีอุทิศ
๑๙/๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๗
นายกิตตินันท์ แก้วชูศรี

๑๒/๕/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๘
นายวัชรพล ทองแก้ว ๒/๕/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๐๙
นายวีระชาติ มุณีบังเกิด

๒๔/๙/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๐
นายกรันต์ จิระวิโรจน์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๑
นายพัชรินทร์ เภาทอง

๑๒/๖/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๒
นายณรงค์ ร้าแรง

๒๔/๗/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๓
นายวุฒิพงค์ ขุนยัง

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๔
นายทรงวุฒิ รักช่วย

๑/๑๐/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๕
นายจักรกฤษณ์

เบญจปญญาวงศ์ ๖/๔/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๖
นายวิชัย ดาบัว

๖/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๗
นายเจริญ แก้วสาม

๓๑/๑/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๘
นายนฤเบศร กำเหนิดผล

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๑๙
นายวิเหิน ทองศรีพราย

๒๐/๖/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๐
นายสมชาย จันทร์สวาท

๒๖/๓/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๑
นายสมชาย วิหะกะรัตน์

๑๐/๖/๒๕๑๓
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๒
นายเจษฎา เสือเทพ

๕/๑๑/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๓
นายสิทธิเดช คำลุน

๑๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๔
นายสมทบ ศรีสมสู

๑๙/๔/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๕
นายสราวุธ ทองนวลจันทร์

๑๖/๕/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๖
นายสุธี ขวัญเพ็ง ๘/๗/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๗
นายบรรพต บุญอนันต์

๒๒/๖/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๘
นายอาทิตย์ พรัมสะโร

๒๑/๖/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๒๙
นายวัชระ แก้วพรม

๑๖/๔/๒๕๓๗
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๐
นายพิษณุ ก่อไวทยเจตน์

๙/๑๑/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๑
นายวัชรากร พรมทองบุญ ๖/๕/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๒
นายมนัส แก้วกลับ

๒๗/๒/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๓
นายอาธรณ์ ทองหนูแดง

๑๗/๙/๒๕๑๗
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๔
นายประยงค์ วันโสภา

๑๔/๖/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๕
นายอภิชัย เพชรสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๖
นายวีรศักดิ

์

จินวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๗
นายเขมราฐ

กาญจนพานิชวงษ์ ๑๒/๔/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๘
นายจักรินทร์ สุขศรีทอง

๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๓๙
นายจรินทร์ คงพูน ๗/๗/๒๕๑๙ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๐ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๐
นายไกรสอน ผิวเหลือง

๒๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๑
นายวิสุด แซ่ปุน

๒๑/๓/๒๕๐๔
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๒
นายอนันต์ พันธะโกษี

๘/๑๑/๒๕๒๕
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๓
นายอนันต์ เกิดนิยม

๑๒/๕/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๔
นายอภิชาต ขวัญชุม

๑๔/๒/๒๕๓๖
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๕
นายอาณัฐชัย คำภากุล ๗/๓/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๖
นายมนัส แก้วละเอียด ๙/๖/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๗
นายชาคริต โชติสังข์ ๓/๒/๒๕๓๔ เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๘
นายเสนา พึงเขียว

่

๑๑/๕/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอนาทวี วัดลำชิง  

สข ๕๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายสรวิชญ์ ขวัญแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่ลิม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายวรวิทย์ สุขธร

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองยอ วัดคลองยอ  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงชวิกา รัตนารมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนหมาก วัดควนหมาก  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงรัศมีดาว ธงชัย

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ปานจรูญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไทร วัดท่าไทร  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายกรวิทย์ คำสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงณัฐวรา นิติคุณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปริก วัดปริก  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายธนนนท์ หนูชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายธีรภัทร์ เรืองสุวรรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงกมลชนก มณีโชติ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงเกตกนก มณีภาค

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงจริยา ชูสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ แก้วประสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองเปนเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงดารารัตน์ มิงทอง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงธรารัตน์ แก้วสังข์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงปานไพลิน แก้วนุ้ย

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงพณิตา แสงพุ่ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงวิกานดา ละอองแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงศศิธร สุวรรณโรจน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โพชสาลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เจ้าโว่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงสไบทิพย์ ทองขาว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงสุกัลญา แซ่ล่อ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงอนงนุช คงคะนึง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๑ / ๑๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ รัตนช่วย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงอัญมณี คำแสงสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายกฤษดา แก้ววิชิต

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายคณิศร นิชลานนท์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กชายคุณากร นวลแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายเฉลิมวงศ์ สุวรรณโรจน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายธีรดนย์ จันทวิโรจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กชายภูธเนศ คงเอียง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายสุวรรณโณ ทองเพ็ชร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายอนุวัฒน์ คงคะนึง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายเอกราช จันพุ่ม

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๖
เด็กหญิงกฤตพร ไชยของพรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงจิราวรรณ บุญประดิษฐ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงชลิตา ทองอินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงชวัลพัชร สุวรรณโณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา บัวแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงนาฎสินี บุญใดหวาน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงปาณิศา เพ็งจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงศศธร ชะโนวรรณ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงศิกานต์ สัญศรีเมือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ จินกอเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงสุรัสวดี พชรพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายคงภพ แซ่ลิว

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายชินกฤษณ์ สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๑๙๙
นายไชยยันต์ ทองนวลจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีสว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายธนนชัย เรืองรักษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทรคาต

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายธนายุต แก้วเกาะสะบ้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายธเนศพล อร่ามวงศ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายเนติธร ยังเล่ง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายพัฒยศ ทองเสนอ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายภูวดล ละอองแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายยศวินท์ คล้ายหนู

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายศรันทัศน์ แก้วโชติรุ่ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายสิทธิเดช เพชรสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายอิทธิพล แซ่แต้

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงขนิษฐา อินทสุวรรโณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงจารุธารา เสนาวรรณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงฐิติมา สุขสด

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงฐิติมา เล่งสีสัน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ชูแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงธนวรรณ แจ็ดสันเทียะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงเนตรนภา เกือ้ก่อทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ นิลบรรพต

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงภคีตา อรุณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงภัทรินทร์ เพ็ญชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา สีสมอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงวรัญญา ยอสมเพ็ชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงวริศรา เพ็ชรบูรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงศุทธินี วงศ์ประเทศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงอดิศร พันธ์แก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงอรทิมา แก้ววิจิตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงอายุนิย์ เจ๊ะโด

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายภัสกร บุญมีประกอบ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๐
นายนฤเบศ ภารกิจโกศล

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๑
นางสาวธันย์ชนก เพ็งจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๒
นางสาวมาริษา ดำแดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๓
นางสาวรัชนก ช่อเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๔
นางสาวศุภรดา สังข์แก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๕
นางสาวสิริพร พงศ์คุณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๖
นางสาวสุพิชชา พรมเรืองโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๗
นางสาวสุพิชญา พรมเรืองโชติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๘
นางสาวอธิชา จรูญเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๓๙
นางสาวอาทิติยา แซ่ลิม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๐
นายศุภวิทญ์ ทองแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๑
นางสาวกชกร รามณรงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๒
นายปฏิภาณ ศิริวัฒโน

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงปลายฟา นาวาทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงรัตนากร อรัญภาค

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำไพล วัดลำไพล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงพรพิมล เสือชาวนา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ

์

วัดคงคาสวัสดิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงแสงเทียน คล้ายประสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 วัดนิคมเทพา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงตรีทิพย์ ทองเนียม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงเนติมา มณีรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที 149

่

วัดนิคมประสาท  

สข ๕๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ร่มสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายก้องภพ สีทองใส

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายอภิชัย สวนทองแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงจินตรัตน์ เวชสิทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงจุรีวรรณ อัญชนะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์จิตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงพิชญา ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงอนุธิดา จันทโชติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงอาริษา แก้วมรกฏ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงบุษยมาส เพชรไพร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายสิทธิโชค ปานแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงนันถนา คงเต็ม

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๑
นางสาวลลิตภัทร เอียดยอด

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๒
นางสาวเพ็ญนภา แก้วสวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๓
นางสาวอริสา สุกหอม

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๔
นายอภิรักษ์ ชูขาว

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพา วัดสุริยาราม  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองนุ้ย

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงโศจิรัตน์ ทุรชาติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงอรพิลาศ สวาสดิธรรม

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ บุญคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ เอียดมาอ่อน

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงรักษิณา บุญก่อเกือ

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๑
นางสาวสุธาสินี แสดสุด

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๒
นางสาวกัญญาณัฐ สอสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๓
นายพิพัฒน์ ศรีอินทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๔
นางสาวปพิชญา ตังขวัญแก้ว

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๕
นางสาวกัญญาพัชร แก้วเพชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๖
นางสาวรัตนา แซ่ฮ่อ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๗
นางสาวปุณฑริก สุขเกียวแก้ว

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๘
นางสาวปณิตตา สมหวัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๗๙
นางสาวฝากฝน กิจจะเสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๐
นายธีรวุฒิ ยอดบุญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๑
นางสาวเมธาวี แก้วสม

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๒
นางสาววิรวรรณ วรกิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๓
นางสาวรัตติกาญ เมืองตรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๔
นางสาวพิมพ์นิภา พ่วงบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๕
นางสาวทิพวรรณ เจริญสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๖
นางสาวเกสรา สุขนุ้ย

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๗
นางสาววฤนดา ครองทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๘
นางสาววันวิหวา ตันธิวุฒิ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา วัดสะบ้าย้อย  

สข ๕๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงชนัลญา สุวรรณโณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสะบ้าย้อย วัดคูหา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงจารุกร บัวขาว

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงมาซือนะห์ บาเหะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายรัฐสมันต์ หนูละออง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงวนิวรรณ ไชยศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ เส้งมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงศศิตา สมแก้วเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูหา วัดคูหา  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงจันทิมา จิตตพันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายธีรยุทธ พรนิคม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายวรวุฒิ ตังขวัญแก้ว

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ลดา สายลวด

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี เพ็งแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายเผด็จ เปยทนงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยิมแสง

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงทัตสุดา ดวงยอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วสม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงนุสรา ดาสีรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงปรียฎา ตังเซ่ง

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงอติกานต์ ขุนพรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๐
นางสาวนภัสสร ไชยสิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๑
นายสิทธิภัทร ขุนฤทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๒
นายอนุรักษ์ ประกอบพุ่ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๓
นางสาวทิพย์เกษร แก้วสม

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๔
นายตะวัน ไชยศรีขวัญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๕ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๕
นางสาวพิชญธิดา จิตรครบุรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๖
นายสุทธิราช หนูซ่อนทรัพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายคริสต์มาส สาชนะพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงสุธิดา อินหนูขำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิดล วัดถำตลอด  

สข ๕๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายธนพัฒน์ เจนศิริเจริญวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงนัฐณิชา เดชดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ลิมเฉลิมพันธ์

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงณภาภัช อนันทสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงณัชชา วรกุลชัยวัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงวาศินี เงินคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงอนันตญา สังวรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สร้อยลอด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงวิมานรัก บูรณพาลรักษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงวรันยา ศิริรังษี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงยินดี แซ่ก้อง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงประภาพร พันธุศักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร อภิรัตน์ไพบูลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงณัฐชา วูหลำซา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงธันย์ชนก ลือวนิชกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๔ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
บุญหอม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงลักษิกา จันทกาญจน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงสิริกร เลิศวีรนนทรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายกิตติวินท์ ประยูรสัมพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายประสิทธิ

์

สิงต๋อง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงชุนหลิง ชาน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงเมสาวดี ประทุมวัลย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงรุุ่งศิริ ช่วยทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงเซ็ดจิน โล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงภิรดา แซ่เจ่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงสุริษา ทองตราชู

๒๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงยลลดา แดงสด

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงนำทิพย์ ลุนจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายสุเทพ บัวหอม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงจิตสุภา ขุนทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงวรัญญา แซ่หล่อ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  
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สข ๕๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงงามจิต แซ่ตัน

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายเชษฐา บุญฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงณัฐริกา พงศ์พันธุ์วัชระ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทัดเทียม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงอัจจิมา อาศัยบุญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ก่อกิมเส้ง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายฉัตรมงคล กำศิริพิมาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงนภิศา พัศระ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุวรรณชาตรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงประภัสสร หานิพัฒน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงชลธชา ทองนุ่ม

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายประภากร บุญเทพ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายธนโชติ เจนศิริเจริญวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงชนัญชิดา นคราวงศ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงปาริชาต ทองสุย

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงโศภิตา แซ่ชิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงปุณพร คงพยัคฆ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายภัทรพล ภัทรชัยยาคุปต์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงเพชรลดา เพ็ชรสว่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงมะลิวรรณ หนูแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงปรายฟา สร้อยพิมาย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงถวัลรัตน์ ผลอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๒
นางสาวปยะภักด์ แซ่เตีอง

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๓
นายพีระพรรณ เรือนทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๔
นางสาวกมลวรรณ ราชฤทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๕
นางสาวกัลยารัตน์ พางาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงขวัญจิรา จารุรักษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ชูเพ็ชร

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๘
นางสาวภรพรรณ แสงทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงวรัชยา แกร้วทนง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๐
นางสาวสุธาวี สุภาพ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงกมลชนก สินรักษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงบัวบูชา พรหมสะอาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๓
นางสาวพุทธรักษา สมนวล

๐๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๔
นางสาววานิษา แซ่ด่าน

๑๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๗ / ๑๓๗
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สข ๕๕๖๐/๓๓๘๕
นายโกสิต คงทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๖
นายฐกรวงค์ จันทร์แก้วเดช

๒๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๗
นายวัชรวิทย์ แซ่จุ้ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๘
นางสาวกัลยารัตน์ บุบผาถา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๘๙
นางสาวจุลณีย์ จิตมานะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงพิยดา เฒ่าทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงลลิตชา แซ่หลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๒
นางสาวกนกพร บุญรอด

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๓
นายพลกฤษณ์ ช่างพูด

๒๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๔
นางสาวสมฤทัย ปานด้วง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๕
นางสาวสิริมา แซ่ย่อง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงสิริโสภา คำทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายจิรายุ พัทธณียะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๘
นางสาวญาณิศา เพ็ชรมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๓๙๙
นางสาวกีรดา ก้องวิริยะกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๐
นางสาวนฤมล พรหมบน

๑๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๑
นางสาวพรพิไล แสนมุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงสุนิสา แก้วยศกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๓
นายพิชาภพ ศรีทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๔
นางสาวจิดาภา ดำแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๕
นางสาวเปมิกา ปญญธรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๖
นางสาวอมรทิพย์ เจนศิริเจริญวงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๗
นางสาวสิริมา หมาดเต๊ะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๘
นายกฤติวุฒิ ชินวุฒิวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๐๙
นายอนุสรณ์ ภูแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๐
นายกฤษฎา สันทวีป

๐๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๑
นางสาวรจนา โชติรุ่งโรจน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๒
นางสาวลลิตวรรณ ใชสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๓
นายไพบูรย์ ตัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๔
นายนวมินทร์ คงเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๕
นางสาวกนกวรรณ พฤษเบ็ญจะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๖
นางสาวจิตโสภิณ สมราช

๐๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๗
นางสาวโชษิตา แก้วแจ่มแจ้ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๘
นางสาวเมทินี แซ่ก่อง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)

วัดพังลา  

สข ๕๕๖๐/๓๔๑๙
นางสาวณิชารีย์ สวนสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๐
นางสาววรวี ราชพงค์

๒๔/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ แซ่ว่อง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงรสริน นาคนวล

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๓
นางสาวดาราพร โสดาจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายอภิศักดิ

์

แก้วละมัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๕
นางสาวอรัญญา ใยดี

๒๙/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๖
นายนันทวัฒน์ ไชยฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงอังคณา ลือแปง

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๘
นางสาวสุนีย์ อินดูไทย

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสะเดา วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายธีระเดช สีหาคำ

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๐
นายคธาทอง นามเจริญ

๒๕/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๑
นายทวีศักดิ

์

กล้าจริง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ ชาวนา

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงวิไลรัตน์ สงวนโสตร

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงปทิตตา บุญกำเหนิด

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงอาทิตยา สำรวมรัมย์ ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงปาริฉัตร โมลานิล

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายเพชร แก้วรังษี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๓๙
นางสาวอนุชซรา โคตรโยธา

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๐
นายธนากร นกเขียว ๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๑
นางสาวสุดารัตน์ เต๊ะจิ

๑๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๒
นางสาวหนูเทียง

่

ปาสุก ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๓
นางสาววัชราภรณ์ บุญจำเนียร

๒๙/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๔
นายอดิเทพ ชุณหเมธา

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๕
นางสาวมะลิวรรณ เจนชัย ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายณัฐพล นาบ้าน ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๗
นางสาววันวิสา คงตุ้ง

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สมลำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงนาตาชา วงค์สุวรรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงอลิน ราตรีพฤกษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงอาทิตยา โสภาจร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงเมย์ศิณี มณีรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อุคะหะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายชนาธิป ชูแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๙๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายชินณภัทร สุวรรณโชติ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายปริณทร ไชยกูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงธรรมธิดา รัตนพิบูลย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงมุทิตา ผ่องศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงนริศรา ไหมชุม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุราตะโก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงศศินา คงเพชร

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ อาดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงวราพร เต็มแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายนนทพัทธ์ ทิพย์สุเนตร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายปรวรรตน์ แสงสวัสดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงรวิสรา พาพัณนา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงนันทวัน เกิดทิพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายเจษฏา ลอยเลือน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายอมรเทพ ใฮวัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงอารียา มะดอหะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายษุภมงคล เสาวคนธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงกนกวรรณ จินตยะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงผริตา สิทธิโชติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๔
เด็กชายสิงหา พรหมจรรย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายธีรวัฒน์ หอมชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๖
นางจำรัส บุญชูมณี

๒๗/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๗
นางสาวจิตรา ไชยยศ

๐๒/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๘
นางบุษยมาศ งามเจริญกุล

๒๔/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๗๙
นางวรนุช แก้วสุข

๑๘/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๐
นางอรพร เกือสกุล

้

๑๔/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง วัดต้นพยอม  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงบัณฑิตา สมหวัง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดปาดังเบซาร์  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายปกรณ์ จันทร์แก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงธีรนาฎ ธรรมชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรจินดา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายธนาพัฒน์ พวงแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงญาณิศา รัตนบุรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงพรรณวสา ขวัญโพคา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุวรรณรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๕๖๐/๓๔๘๙ เด็กหญิงประกายกานต์
ปองสุขเลิศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายสิริชัย มหาพรหม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงพานิกา เมืองจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายรัชพล สุระกำแหง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายธัญเทพ ห้องแสง

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายธีรดนย์ ปาละกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุตรราฏร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงฐิติมา มหาพรหม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงนภิสรา คงทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงนำฝน พันสงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงเบญจมาศ สุภาพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงรัตน์ตพร ฤทธิมนตรี

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงสุทธิศา แซ่หลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี ลอนรืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ย่องสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงซอรีย๊ะ ปองส้อ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงพัชรพร เพชรวา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงญาณิศรณ์ เพ็ชรมี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์

เพชรประกายวงค์
๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงกรรติมา คงทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงสราวดี ทุมสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงอริสรา รักวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงณัชชา วงคณิช

๒๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายธนากร วิจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ลาภวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คงสม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงวิลาสินี อุ่นเนือ

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงรัตนภรณ์ เปยยะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายณัฐพนธ์ กองสิงห์แก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเกาะ วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงทิพสรณ์ หมืนทิพย์

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงวิภาสิริ จุลนวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงนิราภร อนุเปโฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวถนน วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงวชิราพร ธะราศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชุมนิรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงกานต์ธีรา ขาวนวล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๔
นางสาวปาจรีย์ ทองน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดห้วยคู วัดหัวถนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงพรทิพา บุญมี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา วัดบ่อเกตุ  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายภานุพงศ์ นวลเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงรัชดา นามแสน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ มากจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๒๙
เด็กหญิงสุภัสสรา อุนทรีจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงกมลชนก ภูกำพล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา กลกิจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายปารเมศ สุวรรณนาคม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายณัฐชนน

เลิศปญญาวิวัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายรัฐภูมิ สุวรรณศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงประกายมุข วิจะสิกะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สว่าง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงสมใจ ชาปาน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงศศิธร จันทะสระ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงสุชานุช ชุมช่วย

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๐ เด็กหญิงมัสฏศิกาญณ์
ปนทะศิริ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายภูมิรพีร์ บุญมรกต

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายธีรไนย นุ่นดำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ปราบณรงค์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงธนัชพร วงษ์ชาตรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงธาราทิพย์ จันทมุณี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงบูรณมี สุขใส

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงอาริสา เนาวพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายกายสิทธิ

์

ทิศแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงเสาวดี พานิช

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายวรวัฒน์ นาคเทวัญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้วกาษร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงธิติมา คะทะวะรัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงนุชวรรณ นับถือบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงธนนันท์ ขาวทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงปสุตา คำสุข

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายฐานทัพ พิมพ์คง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายวิทวัส บุญนะ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนรักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงขวัญนารี คำรุณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงจิราภา ยิมเซ่ง

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ บัวตุ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงพรนภา ศัยวะเดช

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงวริศรา นิลพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายกรชวัล เพชรแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ มิงแก้ว

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา มุณีรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงทิพวรรณ อินทมุณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงปราณวรรณกาญจน์

โยมเนียม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา อินนุ้ย

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงสุภาวดี อัดซิน

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงพรรพษา จันดำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีไหม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงอรพรรณ ทิมขำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงกัญหา มีบุญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงจุติมา กาญจนะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ดำสุวรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงอติกานต์ ทองศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายกรรณวรรธณ์

จันทร์น้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายอรรถพล จันทร์มาก

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บัวเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงจิดาภา พักตรานนท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงชมพูนุช ชูช่วย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงปทมา ทองโอ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงปาริฉัตร แจ่มจันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงวรากรณ์ มะณีสังข์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงวริศรา คงไชย

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ปานผอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายกิตติพล ปานะบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

นุรักษ์ภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ขุนชิต

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทะมุณี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงอริสา หงษ์มณี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงเกศมณี สุวรรณมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงนงนุช จันทวิรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงนภเกตน์ ศรีไชยชนะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงสุทธิดา มีบุญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงสุพิชญา รุ่งเรืองวัฒนะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๕๙๙
นายชัยนริศ ธรรมเขต

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๐
นายสหรัฐ รักจิตร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๑
นางสาวมณฑิกา โปตะวัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๒
นางสาวศราวดี กาบูลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๓
นางสาวอนัญพร ศรีชาย

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๔
นางสาวอมรรัตน์ พนม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๕
นางสาวจุฑาทิพย์ พรหมมะณี

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๖
นางสาววชิรญาณ์ ทิพย์รส

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๗
นางสาวมันตรีนี วีรนะประดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๘
นางสาวปยะธิดา ขวัญปาน

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๐๙
นางสาวพรรษมล จันทศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๐
นางสาวพรธิดา อินทร์คำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๑
นายภานุวัฒน์ ศิริเลียง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๒
นายภราดร เด่นพุทธ

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๓
นางสาวศิรภัสสร จินมอญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๔
นายบริวรรต จันทร์แก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๕
นางสาวขวัญจิรา มณีโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๖
นายรชศักดิ

์

ศรีวับ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๗
นางสาวณัฏฐณิชา หนูเสือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๘
นางสาววิมลรัตน์ นิมนุ้ย

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๑๙
นางสาวสุกัญญา เรืองกูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๐
นางสาวธารินี แจ่มจันทา

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๑
นายธนัท จีนฉาย

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๒
นายธเนศ จีนนา

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๓
นายสิทธินนท์ นุ้ยจรัส

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๔
นายสิทธินนท์ ยัฆพันธุ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๕
นายชาญณรงค์ แก้วมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๖
นางสาวณัฐวดี อุไรรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๗
นางสาวโกลัญญา หงมณี

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๘
นางสาวอัชฌา ลางคุลเกษตริน

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๒๙
นางสาววันวิสา ทองเรืองจิรา

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๔ / ๑๓๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๐
นางสาวราชาวดี เดชพิชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงอติยา รักนุ้ย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงวันวิสา คงสม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงธัญมาส บุญวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงวิภาวี ชูติระกะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายนเรนทร แก้วโกศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงปยนุช หวันชิตนาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงสุธารินี ทองมีขวัญ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงนาตาชา สุวรรณมณี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงวรลักษณ์ ยิมเยือน

้ ้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงศิระสา สุมังคละ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายกฤตเมธ เอนก

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายปรันดร์ จันทร์เทพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงกชพรรณ มุสิกิม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงธัญจิรา จันทร์ยอด

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงปรางค์ทอง ทองพูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงปานเรขา ศรีภักดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงรัตติญาพร ขุนพา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงวิโรชา ชูหมวด

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงสุมินตรา ยอดสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายโกญจนาท สุวรรณมณี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายนนท์ปวิธ เอียดเหตุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายนวัต ด้วงแก้ว

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๓
เด็กชายปรมัตถ์ ขุนเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายพงศ์ภัค แก้วประดับ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายลักษณาวงค์ นิลแสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายอภิรักษ์ คงมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร เอียมสุข

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงจิราวรรณ ยมขรร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงญาณสรณ์ ขวัญทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงฐิดาวรรณ แก้วศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงณัฐณิชา คงบัว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ ธรรมรงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงเนตรนภัส รำเภยกลิน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงพรรณพัชร ไชยสาลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงพรลภัส สุขเลา

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงพิชญา ชูแจ่ม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงภัคจิรา ศิริสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงรพีภาส์ สุขจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงรุ่งนภา เสาเพชร

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงศิรินาถ อ่อนกล้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงศิริภรณ์ เพ็ชรรอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ ขำวิชา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงสุวิญชา วงศ์พรเพ็ญภาพ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงอนัญญา อินจันทร์ศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงอรรุจี หลีจันทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงอัญมณี มณีรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายธนภัทร ขุนเพขร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๘
เด็กชายธนายุทธ์ ศิลปวิสุทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายนันทโชติ หวังดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายปยณัฐ ผุดดวง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๑
เด็กชายภัทรศัย โชติรัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายสันติภาพ เจริญเกือกูล

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายสุรธัช จันทมาตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงกัญจนพร นวลจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงกันติชา นิลพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โชติกรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงชลธิชา เกตุเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงญนันทิยา จอนสุวรรณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงณัฐชยา อุทัยรังษี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงณิชมน คงประสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงธนภรณ์ นามหวาย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงนริษา พันเศษ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงนิตยา สายสินธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงภาสินี สิโร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงวีณัธริกาณ์ ผลทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงสุภาพร อ่อนอุ่น

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูแดง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายธีรยุทธ์ จันทร์แดง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายปุณณพัฒน์ ชาลีผล

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายภัทราวุธ คชสิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงชลธิชา ชูหมวด

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงณัฐลดา เกตุราช

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงนฤภัทร ดำชิด

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๕
เด็กหญิงพรรพษา ไหม่แก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงพฤกษา จินดาวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงพิมพิศา แสงเอียด

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงภัทราวดี กาญจนถาวร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงวนิดา ฤทธิบูรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงวรรัตน์ สุระเสนี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงวาสนา รัตนวรรณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายธีรพล แก้วหนูนวล

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายสุพัฒน์ สุวรรณชิต

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๔
เด็กหญิงญาณิศา พราหมณ์นาค

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วโน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงปลายฟา พรหมแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงวรารัตน์ แผ้วตัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงอรชนก สุวรรณชาตรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายพรชัย คงคล้ายแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายภาณุพงศ์ อภัยรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ฆ้องชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงชนาทิพย์ เจนนัดที

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงโพธิวรรณ ชุมพงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงสุธีกานต์ แสงเอียด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ นันทิโล

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายพิทวัส สวัสดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงณัฐนิยา คมขำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายณัฐพัฒน์ ศรีทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงจันจิรา รัตนะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงชญานิน สีพันธ์โคตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงชนมน โสพิกุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงนฤภัค แก้วหนูนวล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายเก็จพรหม พรหมแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายปฎิภาณ รัตนพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายพิเชษฐ์ แก้วเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายศุภกร สมบูรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายสิทธิชัย เขียวเอียด

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงกชกร ช้อยเครือ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงกฤตมุข สุระกำแหง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๑
เด็กหญิงกันยารัตน์ เอียดสุดรัก

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงนราวดี อ่อนอุ่น

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงวรัญญา เรืองฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ ชูมณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงสาริน หนูจิตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๖
เด็กหญิงอภิชญา ขุนเพชร

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๗
เด็กหญิงอรธิมา แก้วหนู

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงอารียา วาโย

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายณัฐพล จันทร์พูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายณัฐภัทร เกตุศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายนิรวัชน์ แก่นจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายบัณฑธร ดำชืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ขุนเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๔
เด็กชายปรัตถกร รุ่งเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายภัทรพล บุญศิริ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายภานุวัฒน์ อุไรรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๗
นายภูมินทร์ จินดาดวง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายสรศักดิ

์

จันทวีรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายสิทธิพร แก้วบุบผา

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงณัฐวิภา เส้งเซ่ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงดลพร รักเงิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงเนติมา ศรีเพชร

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงปาณิศา กิมหิน

้ ้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงภริดา นวลแผลง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันธุ์ฟอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงวรรณฤดี คงยอด

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงศศิกานต์ เรืองดำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงศิรินภา ลาภินี

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงสุนิสา บุญเกลียง

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงสุภาวดี ทองเทียง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๑
เด็กชายธนากร ทองเนือแข็ง

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๒
เด็กชายภัทรพล ภูมิพัตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายสุภนัย นุ่นพังยาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๔
เด็กชายสุริยัน สุวรรณชาตรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงกิตติกา แก้วเอียด

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงชนัญชิดา จันทะสระ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงณัฐชยา รามเรือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงณัฐชยา ทองจันทร์แก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงณัฐนรี จันทรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงปวีณา คงแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงปฐวีย์ ขุนสวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงปยวรรณ รักไชย

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงพรรณิษา หฤษฎ์วิวัฒน์กุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงพัทรียา นวลทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงวริศรา บุญยัง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงศิรินญาธรณ์ แก้วศิริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญชืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงอุไรรัตน์ มีแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายชัยพฤกษ์ ยูโซ๊ะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๐
นายโชคดี คงอ่อน

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เลียมเพ็ชร

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ รามแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายพงศ์พัฒน์ ตรีภักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายพีรณัฐ เจียงเต็ม

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายฤทธิรงค์ นวนทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายวรเทพ สุขสงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงกาญจนา เหล็มขุน

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๘
เด็กหญิงชญานิน ยมขรร

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงดารารัตน์ รักไชย

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงนันทยา เพ็ชรรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๑ เด็กหญิงนันทิกาญจน์
พรหมเมศร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงบุษปศร หนูนุ่ม

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงปวีณ์สุดา สีห์นาเคนทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา พุฒนวน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๐๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงณัฐชยา คงเพ็ง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ดำเกลียง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุวรรณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงวาสนา ช่วยผดุง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๐ เด็กหญิงศิรินญากรณ์ แก้วศิริ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงนวพร ชัยงาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงสุราวดี จันทระ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๓
นายวุฒิชัย อนันตพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๔
นางสาวบุษญามาศ มากสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๕
นางสาวมัชฌิมา พรหมชี

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๖
นางสาวณัฐมน เหตุทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๗
นางสาวสุทธิดา ขวัญเจริญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๘
นางสาวอริสรา หยูหงิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๑๙
นายจิรวัฒน์ รามภักดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๐
นางสาวเจนจิรา กลินทอง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๑
นางสาวปรางพิมล แสนทวี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๒
นางสาวมณฑาทิพย์ อินจันทร์ศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๓
นางสาวสุทธวรรณ แก้วบุตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๔
นางสาวสุรัสสา ชาติไทย

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๕
นางสาวอภิสรา ศรทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงอารยา วุ่นซิว

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๗
นางสาวกุลวดี ชุมชาตรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๘
นางสาวพิยดา สิทธิชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๒๙
นางสาวบัณฑิดา นาคแท้

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๐
นางสาวจิรัฐิพร ช่วยนุกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๑
นางสาวกัลยรัตน์ กลินสุวรรณ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๒
นายไรวินทร์ ล่วงห้อย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๓
นางสาววิภาดา แก่นจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๔
นายภัทรศักดิ

์

พรหมคง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๕
นางสาวกานต์ธิดา สุขขะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๖
นายวงศธร ทองรุ่ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๗
นางสาวเกวลิน ทองเอือย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๘
นางสาวสุธาสินี ดิลกเวช

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๓๙
นางสาวอรพิมล ปนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๐
นางสาวณัฐมล ฉีดอิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๑
นางสาวศิธิพร ไข่จันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๒
นางสาวสุดารัตน์ เรืองทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๓
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

นวลทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๔
นายธีรวัฒน์ เอียดวาโย

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๕
นางสาวอมรรัตน์ รัตนรักษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๖
นางสาวสโรชา รักษ์จุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๗
นางสาวภารดี เทพวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๘
นางสาวนลพรรณ ณ สุย

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๔๙
นางสาวกนกวรรณ จันทร์สุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๐
นางสาวณัฐชนิตา ปฐมนุพงศ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๑
นางสาวณัดกมล กิงแก้ว

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๒
นางสาวณิชากร วุ่นซิว

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๓
นางยาวี เฉิดฉิม

้

๒๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๔
นางเสาวลักษณ์ คีรีเพ็ชร

๑๒/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา วัดไสท้อน  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองอ่อน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงศศิธร สุกระโน

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงชีวาพร อะทะขันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงกนกนิภา เหมือนเสน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงชลธิชา แก้วนวล

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงสุชาดา สุวรรณโณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงนำฝน ทิพย์แก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงสุธีธิดา อะทะขันธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๓
นางสาวบงกช นิโรธ

๒๘/๑/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดทุ่งคา วัดใหม่ทุ่งคา  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ ตรีวัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงอภิสรา ทองเถือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงปณฑรีย์ ศรีสุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงรัตนาวดี สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงภัทริน สุวรรณภูมิ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายมนัสธีร์ วิไลรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายสิรวิญช์ ไชยงาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายณฐนนท์ ิอินทร์ยอด

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายกฤษฎิ

์

ชูช่วย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงอรวรรณ ไชยวรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กำลังเกือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงมันตา บัวงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สุดสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงนริศา คงมัยลิก

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงอัจฉราวดี ศรีร่วมสอน

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงปยธิดา ปานแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงจุติกาล แก้วกัลยา

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงศศิธิดา หนูนวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงจันทรัสม์ นกแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ศรีวงศ์ษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ บรรณา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงเกศริน ตาลสมบรูณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงกรรณิกา ครูอ้น

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงฐิติมา เรืองเกษม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงดุสิตา สุวรรณชาตรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงประภัสสร ศรีทวีกูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงลักขณา จันทภาโส

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองขาว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายอธิราช ผัดสมุทร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงพรรัมภา หัชบูรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงแววดาว สร้อยสุวรรณ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายภูกิจ ศรมณี

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายภัทรพล บัวปลัง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายอรรถนพ จันทอิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงนภัสสร อุไรรัตน์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไชยพูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงพรเพ็ญ สุวรรณชาตรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงลัลน์ลลิต แก้วชูศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายวิทาธร วงค์สุวรรณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายภานุมาศ แก้วสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายจักรพงศ์ ทองกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายสิทธินนท์ บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงปานิตา คำเจียม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงอาภัสรา โพธิรุด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายอนิรุทธิ

์

นกน้อย
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายศุภณัฐ มิสรัง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๒ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หนูเงิน

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงอัญชิษฐา นวลพรหม

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ชัยภูมิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงเอืองฟา

้

ยะเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายเจตวรรณ จิตตกูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายพุฒิกร นวลจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายสรวิชญ์ พะสริ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักษากิจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ไชยชนะ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงธีร์จุฑา จันทภาโส

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงนันท์นภัส โมรา

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงพรธีรา สังข์คีรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๒
เด็กชายธีระโชติ อักษรศิริ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายปภาวิน ศิริวัฒน์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงชลันธร นัคราบัณฑิตย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงณดา ประกอบเส็ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๖
เด็กหญิงนันทิชา อินทยอด

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงปุณยนุช เส้งคุ่ย

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงรติรส ชูช่วย

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงสรณ์สิรี ทองแก้วเจริญ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ยางทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายณัฐภัทร ทวีภัทรทรัพย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายปฐมพงศ์ สารคล่อง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายชนาธิป อุบลวรรณา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายภูวนัตถ์ พรหมคณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายเมคินทร์ เภาแปน

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายณัฐฐกิตติ ตรีวัย

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายปณิธิ ตรีวัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงวิภาดา เช้าแปน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายสิทธิโชค ช่วง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ ประทีปเกาะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายธนวัต เนียมอุ่น

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงพัชริญา จันทะสิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายวัชริศ เสนีย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ตรีไวย

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๓ / ๑๓๗
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สข ๕๕๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงกานต์ทิตา รักนุ้ย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี ขติยะสุนทร

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงชาลิษา หนูนุ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายธนกฤต สุวรรณชาตรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ อาแวอีแต

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงประภัสสร เพ็งสอน

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กหญิงวศิวรรณ โฆรวิส

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายพัสกร ทองชูช่วย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายกฤตกร ยินดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายเอกราช แสงภักดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงอุษาภรณ์ นกแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงศศิเกต คชกูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงอารยา อาสา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงพรลภัสส์ ตรีไวย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงรัตนาวดี บุญการ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ จิท้ายเส้ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงศิริรัศมี ศิริมุสิกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๒
เด็กชายพงษ์ธเนศ นวะพันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายวายุ บุญธรรม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๔
เด็กชายกษิเดช ยมขันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงญาณิศา ธรรมสุวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ศรีทวีกูล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๗
เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนขวัญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงราชาวดี ชฎารัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายชิษณพงศ์ เอีดดทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายพลช มณีโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายอาทิตย์ สงเกือ

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายนฤเบศ ปลอดทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายซีสดีกรีน บิลและ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายสุภัทร ทองชุม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายศุภณัฐ ชัยภูมิ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายธิติวุฒิ วิฬาสุวรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

ขวัญคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายศุภฤกษ์ คงมี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มัคฆะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๔ / ๑๓๗
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สข ๕๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงจัสมิน หมานทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงเมธินี ชาตรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงพันธิสา อาดำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายปยะวุฒิ ตังสังข์

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ คงจินดามณี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงศาธิตา เสนีย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงสาวินี หีมเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงศิริกัญญา จันทร์เติม

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงรุจิษยา จินดาวรรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงวีรณัฐ ชูลีรักษ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงฐาปนี บุญราศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๑
เด็กชายภูวิศ จันทร์สุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายปริวัตร ฆังคะสะเร

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายพงศ์อมร ศิริวัฒน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายจิระสิน ไชยชนะ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงวริศรา สุขมิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงนริศรา ยอดสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงปรวิสา โอภาโส

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงรุจิรา จันทภาโส

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผิวแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายวสุธร ปญญายงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายผจง ขติยะสุนทร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงอัญธิกา หนูนวล

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงสุธารัตน์ ศิริอักษร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ ตัวบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงพรประภา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายอัครินทร์ อินทรเพชร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงบุญญิสา บุญชีวกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายจรณ์สพล สังข์คีรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณชาตรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงมนัศวี ฝายทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงสุจารี เส้งห้วน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงธีรกานต์ ภัทรารุ่งโรจน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายภานุวัฒน์ พงศ์พ้นภัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายรพีภัทร คงกล้า

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๕ / ๑๓๗

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายวรายุทธ บัวสม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงกุลสตรี สุขมี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงอภิชญา แก้วสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงวรรณดี หวานนวล

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงนาตาลี ตรีไวย

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงสวิตตา สมัครเขตกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายสุภสิทธิ

์

อุทัยรังษี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายพีรณัฐ ดำมาก

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนเนียง วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงสุภาวดี ปานแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดควนเนียงใน  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงนราทิพย์ มณีรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายนครินทร์ ขุนศรีหวาน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงณัฐชญา ทองแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายสิทธิโชค บุญเจือ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงปุญญิศา ขาวจันทร์คง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายเอกทัศน์ ชาติรักษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงวิภาดา วนาสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายสรวิศ วนาสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายสิระ เทพสุข

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายวงศธร รักธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายจิตรกรณ์ รัตฉวี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนโส วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายบัณฑิต อินทร์ช่วย

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงเก็จวลี นากูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงทิพเกสร ธรรมรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา ไชยวรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหว้า วัดควนโส  

สข ๕๕๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงกฤตพร สังข์ขาว

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากจ่า วัดปากจ่า  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายธีระภัทร ถัดทา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายอดิศร คำนวนจิตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา แก่นจันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงเกวลิน ทองชุมนุม

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายณัฐพงค์ สยมพร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทภาโส

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา เศษสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายสุธน ศรีนวล

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ฟกแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม วัดโพธิธรรมาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงกุลญาดา ศรธรรมกุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๖ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงลักษมน นาประจุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงสินีนาฎ กลินทอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงศศธร บัวบาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงปาริชาติ ราชสุวรรณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายนฤสรณ์ เกิดศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงอรสา นวลเพ็ญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงโชติรส เพ็ญจำรัส

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงเหมวดี ขาวผ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายสหภาพ สุกแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ เอียดแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายปรัชวิญู์ บุญรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนควนเนียงวิทยา วัดควนเนียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายเสรี สุวรรณชาตรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายอดิศร รอดแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายสันติภาพ ยางทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายชิษนุพงศ์ สารสิมา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดโคกเมือง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงวทันยา อธิวัฒนชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายชยุภัสร์ เพชรสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงเบญญาภา ฉอบุญเหียง

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๖๙
เด็กหญิงอภัสรา เอียดหนู

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ธรรมวาสี

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงปญญาพร ดำมี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายคณทร วิไลรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายเขมรินทร์ สงสม

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทีง วัดบางทีง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงนพมาศ เซ่งสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายนราวิชญ์ วิไลรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางเหรียง วัดบางเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริพุฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ จันทโร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายนนทกร บริเพชร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงอริสา บุญเอียด

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดปากันตพงษ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงอิสรา วัลภา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีทวีป

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายภาณุพงศ์ เกิดศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายศตวรรษ เกิดศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงกรกนก อุไรรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๗ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญญะสัพ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงเปรมมิกา ศิริมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงวรรณวิษา ไชยถาวร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดแสงอรุณ  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายธันวาชาติ ชูคง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงยุษา กะรัมเดชะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงพิชยา ชูธิการ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อปาบ วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สุวรรณะ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ห้วยนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงระพีพรรณ จินดามุณี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงภริตา อุไรรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโลกา วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงณัฐชยา จันเล็ก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงปฐมาวดี แก้วเรียง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงปภัสรา บุญพิชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงศิริประภา รังษี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอมิตตา ฤทธิเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงอรอนงค์ พันธ์ทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงฎิติรัตน์ เพ็ชรมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายชานนท์ สิทธิพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๓
นางสาวพัตรพิมล นวลรืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๔
นายกิตติกวิน มหันตมรรค

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๕
นางสาวภาวศุทธิ

์

เอียดแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๖
นางสาวศศิอร สุวรรณรัตน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๗
นางสาววรรณา สุวรรณรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๘
นางสาวธันยพร เจริญศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม วัดธรรมโฆษณ์  

สข ๕๕๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงณิชกานต์ บุญราศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายกิติวัฒน์ ขุนชุม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายธนพนธ์ ช่วยสุรินทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายวิทยา เขียวจู

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายขันธิชัย บำรุงทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงวิภาวดี พันพรมมา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงอภิสรา มณีคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงณัฐวรา สิกขะโต

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา วัดเปรมศรัทธา  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงสุภิญญา อนันตะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายธนธรณ์ กำเหนิดกลับ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประตูเขียน วัดประตูเขียน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายนันทกร แสงมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๘ / ๑๓๗

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรหมแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายอัครเดช ละอองนวล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงฟาริด้า หมัดแอ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงภคพร สันทัด

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงอุรัจฉทา สัมภาระ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงอินทิรา พฤษพันธุ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายอดิศร ทองเพชร

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงกนิษฐา หัชบูรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงกนกอร คงทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายกันตพล ทองประสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายรรรรรร รังษี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงกมลชนก ชอบแต่ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงณัฐชาวดี รัษฎาเพ็ชร

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา จุรุวงศ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงปณิดา ชูชืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงอธิชา พลไทย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางเขียด วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายรัชนนท์ สำเภาทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายกฤติเดช เตวิชชะนนท์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงอาจารี สุนันต๊ะ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๓๙ เด็กหญิงกรองกาญจน์
เมืองสุวรรณ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงหรรษมน สาโร

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงสุธนา มีชัยชนะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงรวิพร สุวรรณธนะ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงกณกเพชร ขวัญทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงปยธิดา บูรณะ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงศศินันทร์ สติปญญาภรณ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงอณัญพร ชืนชวน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายวายุ เสนคง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายกันตินันท์ พุธคง

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงอโณทัย พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงอริสา ลือแบซา

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงธนพร โรจสิงห์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๒
นายธีรวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดมะขามคลาน วัดมะขามคลาน  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ยายิน

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายธนดล เจ๊ะระหวัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๑๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายภูวเดช อินทรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๖
เด็กชายปรวัฒน์ ขวัญทองยิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายคำภีร์ สนิทนิตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงสานันท์ธิณี สงวนธิ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงอิสริยา ซุ้นสุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงวรัญญา สมนิล

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รัตนอุไร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงพัชรพร บัวน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงกัลยากร หนูดวง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงปฐมา แก่นกระจ่าง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงณิชกานต์ ลาภะ

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงนภัสกมล สุวรรณรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงอนัญญา พูลแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงธัญชนก ปนทองพันธ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายนครินทร์ สุภาพมณี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงธัญรดา ศรีรอด

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายนนทพัทธ์ แก้วเนืออ่อน

้

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายภูวิศ แสงเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โต๊ะหมอ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายก้องภพ ดิษฐสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายอภิชัย บัวปลอด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ คำมณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ วงค์สุรีย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายณัฐดนัย สุวรรณโณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงอกนิษฐ์ คณะแนม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายพิชุตม์ ชูแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม วัดอรุณดาราราม  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงรุ่งนภา บัณฑิตณรงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงสุนิสา ขวัญหนู

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทำนบตางหน วัดบ่อสระ  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงทัศนวรรณ จันทรังศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงกนิษสา จันทเลิศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงกมลชนก จันทณรงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายธีรภัทร สุวรรณมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา นวลเจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงรสิตา ทองแก้วแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา หมืนสุวรรณ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงปยฉัตร อำนวยชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาหลวงคง วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงทวีพร พรหมอินทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประตูไชย วัดสลักปาเก่า  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายวิทยา โครธาสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๓
เด็กชายชัยสิทธิ

์

โครธาสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๔
เด็กชายพงค์ตะวัน เกิดพระ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงสาวิตรี นิมเส้ง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงทิพปภา แสงอ่อน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงจันทราภา

เพชรบุญวรรณโน
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงธนิษฐา ล่องคงทอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงวรพิชชา สังขพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงนงนภัส อ่อนคง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดขนุน วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงศุภิกา จองนุ้ย

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงจิราภา เผือคง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงไอรดา ฉัตโร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงชนาพร ทองทวี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงรัตนาวดี พลฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงรมัณยา ดวงสุวรรณ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงภคมน สรรพมรรค

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงภควดี ทวีวัฒนา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงพนัสวรรณ ใสสะอาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายอัคคพล แดงนุ้ย

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงปภาวนันท์ สะหม๊ะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงอนัญญา ตรึกตรอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงสุปรียา เทพทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายรังสิมันตุ์ แสงสุข

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายภานุกร สารพล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงรัสมี โครธาสุวรรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงทัศนีย์ จันทะโร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงฤดีภรณ์ โครธา

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงอรกมล สิกพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายเกียรติภูมิ มีเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายภรภัทร สุวรรณโณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายธวัชชัย เซ่งฉิว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายกีรติ ช่วยเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายกฤษณะ มันคง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๑ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายศราวุฒิ มะอักษร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงศตพร คงศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงอภัสราพร ณ กะโร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงชนิกานต์ คงแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงปานตะวัน แซ่เอียว

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงชาคริยา สุวรรณชัย

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงโชติมาส สังข์แก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายภูมรินทร์ บุญณรงค์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเลียบ วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญวงศ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงอลิษา สังหาด

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงสิริวัฒนา บึงกระเสริม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ อ่อนคง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ จันทร์แก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายวรศักดิ

์

สาบวช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาส วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ คงแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายยศพัทธ์ สิงหเดชา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายวศิน บุญยฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงชวิศา มัชฌิมาภิโร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงนลินี บุญยฤทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงมธุรดา สุวรรณสินธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงสุชาดา เขียวชุม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงฉัตรพร เอียดเจริญ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงพชรพร พ้นภัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหอย วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายธนพล พันธนียะ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงหทัยทิพย์ บัวงาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงภัทรธิดา รักงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงวนิชา หรติ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงชลิดา พลพงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม วัดบ่อทราย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายชาญชัย ไชยมนตรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายบัณฑิต สินประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายทศพล ดำดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายธเนศพล คงมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายนวพล บาลอุบล

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายปกรณ์ ทองเพชร

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงกรองทอง ลีไพร

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๒ / ๑๓๗

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ รัตนกูล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ นิลรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงพิชญ์นรี เต็มตระกูล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายชาคริต ทำเครือง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สมชือ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายธนากรณ์ ทะโร

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายยุทธภูมิ สุวรรณมณี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายยศพล เวชสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายศุภสัณฑ์ คล้ายยา

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงธนพร รักเทศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงวิภาพร เต็งเฉียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงภัทรภร พิทักษ์วงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา วัดวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายกรกช แซ่เลียว

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางกลำ วัดชลธาราวาส  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงอลิสา รสชุ่ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงอภิญญา ศรีมีงาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงสุกานดา ดำสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงดวงกมล จรัญสวัสดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินพิชัย วัดเนินพิชัย  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีทวีกูล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายติยะศักดิ

์

ด้ามทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายบุรินทร์ พรหมเมศร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายสุภัทร สุวรรณชาตรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงเข็มทอง แซ่ว่อง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงลลิตา ธนะโชโต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายณัฐพงษ์ สังข์แก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงกัลยา บุสโร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงดาราวดี หวานวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เกือเดช

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุวรรณชาตรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายนวพล โสมพิมาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายอดิเทพ ทองตราชู

๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงเกศินี จันทโร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงดารณีรัตน์ แก้วรุ่งเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๓
นางสาวนันทิตา รักงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงบุษบง สบบง

๓๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๓ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงปยาณี จันทชาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๖
นางสาวกิตติญา แก้วบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๗
นางสาวศิริรัตน์ เพชรแกมแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๘
นายธีรวัฒน์ บัวแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบางกลำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบางหยี  

สข ๕๕๖๐/๔๒๙๙
เด็กชายสรศักดิ

์

แก้วมณี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายธนโชติ พรมคงแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายพงศกร เสมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายก้องภพ ไวโรจน์พันธุ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายธนากร ทองสกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงวัชรี ประทุมวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงอรสิตา รัตนสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แสงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายณัฐชานนท์ แกวประดับ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายธีรพัฒน์ คงดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายเศรษฐพงค์ แก้วจุลกาญจน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงอริษา ผ่องสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพยอม วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๑
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ชี

๑๒/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโคกม่วง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายธนากร อรุณสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายศรายุทธ พรหมประดิษฐ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายนฤมิตร ณรงค์กูล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายสุธน ไชยวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายกิตติ นวลวิลัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงมาลินี รอดสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายรพีภัทร ติสโร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงวรนุช พรหมจรรยา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงนงนภัส เกตุแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๓
เด็กชายธนพล สุกเกลียง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายธนาฤทธิ

์

อรุณสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงศศิธร ศิริพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายกันตะพงศ์ ชูคดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงนันธิดา คงปล้อง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเหรียง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงปนัดดา เพชรแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงสุภาวดี สิกขพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๔ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงกชกร แก้วนิล

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงสุภาวดี แซ่ลิม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงณภาวรรณ สุวรรณะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๓
เด็กชายพสุธร แก้วอรุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงชนัญู เส้งสกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงชนิกานต์ ณะกาโร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงคณิศร แก้วมรกฏ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายรณชัย แก้วประดับ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงกรรฐพร การานุศล

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา พรหมวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ คงชูช่วย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงณัฐวดี ลัภบุญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรางแก้ว วัดปรางแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายยศกร สิริพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายญาณวรุตม์ สว่างจันทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงอักษร แก้วเรือง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงพรธิดา กังระยะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายอาจหาญ เพชรสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงพรปวีย์ สาละลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายธีรยุทธ แก้วแจ่มจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงมันทนา ศาตระกูล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายรัตนชัย ทองเพิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๑
เด็กชายภูธเนศ คงปลอด

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๒
นางสาวกชรส รัตนพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๓
นางศุภกานต์ พรหมพันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ

์

วัดโพธิ

์

 

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงขนิษฐา ภู่เพ็ชร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายปุริศ ขาวจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นส้าน วัดเลียบ  

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๖
นางสาวณิชชาวีร์ แก่นจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดเลียบ วัดเลียบ  

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงปทมพร แนมน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงทิพย์นภา คังคะสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงลดาวัลย์ หนูทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงวรรณิสา ชิตวันณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงสุรียาวรรณ ซินทิม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงกุลธิดา นิลพัฒน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๓
นายอรรถพล รอดวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๔
นายสุทธินันท์ ไชยกะโผะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๕ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๕
นางสาวอัจฉริยา ณรงค์กูล

๑๙/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนรัตนพลวิทยา วัดโคกเหรียง  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๖
นางปทมา สังขไพฑูรย์

๑๒/๐๔/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดบางศาลา วัดบางศาลา  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายภัทรกร จินดาวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงดวงกมล พันธุ์แก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ธัมโร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงชนัญชิตา นวลนิล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายจิตรทิวัส อินเอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงณัฏฐิกา สงขินี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายพิขสิทธิ

์

ไกรพงษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงกนกกานต์ สุวรรณนันท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงพิศโสภา บุตรมณี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงธารทิพย์ แก้วพรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายเตชิน ชูชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงมลิณี ปานสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายธันยบูรณ์ นิลทะรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ ยกถาวร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายพรหมมินทร์ ไกรพงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงณัฐวดี รักวิทย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สุรินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงนิจวรีย์ เพชรทวี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงนิชดา เพชรทวี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงนิชานาถ เพชรทวี

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๘
เด็กชายกิตติภณ ชิงชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๘๙
เด็กชายวิษณุ แย้มขะมัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงรุ่งวรินทร์ มรรคคงคา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงรัตติกาล คงไชย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายจักรพันธุ์ ศิริรักษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๓
เด็กชายสรายุทธ ชูชืน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายอนุรักษ์ วิวรรธน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงนริศรา ฐานะกาญจน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงกัลญา แฟนพิมาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๗
นายณัฐสิทธิ

์

สินนุกูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แดงทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงอัชญาพร รักนุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๖ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๐
นายปยวิทย์ คงอิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงอนุสรา ก๊กสุวรรณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงนิตยา ชินระนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโพธาราม วัดโพธาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายหัสดาวุฒิ กองแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายอาวิรุทธิ

์

สวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายนิธิกร รอดด้วง

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงอรปรียา ทองพิบูรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงอธิชา แสงอุไร

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายภาคิน ทองพิบูรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายมนัญชัย แสงอุไร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองพิบูรณ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงนุริญา กองสวัสดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ สกูลหรัง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๓
เด็กชายณัฐกานต์ ธรรมรัตนพฤกษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายภคนันท์ แก้วมณี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ พรหมนุ้ย

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายธีรภัทร์ นิลพันธ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายอัครพล จุลทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายศุทธวีร์ จันทร์หนู

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงรวิสรา ศรีประสม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร พืชผล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายจักษกฤษณ์ เพ็ญบำรุง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายศุภกิตต์ แก้วชูทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายปฐวี อินทรัตน์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงธัญชนก เขม้นเขตการณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายชินาธิป บรรพตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายคณิศร บัวทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายศรายุทธ สุดราม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายณฤทธิ

์

จันทร์คง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ชัยวิญญ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงวรรณิศา คงไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงอนันตญา อินทชัย

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายสุริย์กรณ์ อาวะภาค

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายวัชรากร แก้วเรือง

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๗ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงมุธิตา พรมอ่อน

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายพิพัฒน์ พินิจสกูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายอิทธิเทพ สมศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายอิทธิชัย สมศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายสิรภัทร นพรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายฉัตริน รัตนมณี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ราชสมบัติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงภคพร อิสสระโร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายสุทธิชัย ปานทอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายนวพล แก้วสองสี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เพ็ชรสลับศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๖
เด็กชายอนุชิต คเชนทร์ชัย

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงนภัสสร เพ็ชรเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายจารุภัทร เทพกูล

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายชยุต แก้วชนิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายทวีลาภ อินทจักร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายติณณภพ รักสันติวงศ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายณัฐภัทร โทนธรักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ คงประดิษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายสิงห์หา ทองสลับล้วน

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงสิรามล นวลนิล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายจิรพัฒน์ ศรีประสม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงวรรณวิสา โอเคลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงปาณิสรา สุดตรง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายฉัตรมงคล เซ่งเข็ม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงภัทรพร พุดทอง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทวีรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงภัคนันท์ แก้วชนะ

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๓
เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายปรเมษฐ์ โสภิดานันท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายกิตติภูมิ จินนาวงศ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายปณิธาน แก้วทุ่น

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายปยวัฒน์ ไชยวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายจิณณทัต สมทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงรัญชิดา มีทอง

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๘ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายพงศกร โพธิการ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงภัณฑิรา ยะถาวร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายวัชรินทร์ ปวงคำ

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายวุฒินันท์ ขำอ้วม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญศักรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายเฉลิมชัย ขำเพชร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายสุทธิวงค์ รัตนสำเนียง

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงแพรทอง ทองน้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงนวลอนงค์ แก้วสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายพฤฒิพงศ์ หลับจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายภูเบศ แก้วเกษตร์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายวิชยุตม์ วังนุราช

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงอาภัสรา คงดำ

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายธนพัฒน์ ไชยทอง

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงญาณิศา แก้วศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายปณชัย แก้วศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายสราวุฒิ อัมโร

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายศุภกร ทองอินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงอัญญานี เพชรฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ โฉมอุภัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ อินอุทัย

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา

วัดปากอสุวรรณาราม
 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงอธิชา มณีโชติ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายธีรภัทร ใหม่แก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายกษิตินาถ ชนะถาวร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ อัมภะโร

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายพิทยุตม์ ทองเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายพิชุตม์ แก้วรัตนะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา แก้วหลักพัตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายวงศกร บุญโชติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ มณีศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา
วัดปากอสุวรรณาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงญาณธิชา พรมสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายจิรวัตร แก้วรัตนะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายชุติศรณ์ สมทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงหทัยภัทร รัชดาชาน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงจิรนันท์ บุตรมณี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๒๙ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงนริศรา สกูลหรัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแม่เปยะ วัดแม่เปยะ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ปานสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธรรมโฆสิต วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายปฏิภาณ ไชยวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธรรมโฆสิต วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงภาสิตา ปราบจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธรรมโฆสิต วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงปุณิกา คัสโตร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

กาตัน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนจง
วัดโคกพยอมสุการาม

 

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยะถาวร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายธนโชติ เพ็ชรมีค่า

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพิจิตร วัดเนินพิจิตร  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายพีรวิชญ์ โมประสิทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ วัดพรหมประดิษฐ์  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงวิศนี เพ็ชรัตน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงนิชานาถ แสงโสภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงสุธาธาร วงอรุณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขีเหล็ก

้

วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงธันยาภรณ์ โทธรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงมินรดา สุวรรณชาติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกระจาย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายพชร พรรณราย

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายรณกร สอนกชกร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงทิฆัมพร แซ่อึง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงบุญญิสา นิลเพ็ชร์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงเพลิน พรหมสาลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ กาญจนคีรีธำรง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายศุภัช คำพิระ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สานุกูล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงชาคริยา สนิทมัจโร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงปุณยนุช เรืองศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงชยภร รัตนกูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงวิชิดา ไชยมณี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงอภิชญา ยอดราช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายกิตติ วงษ์คำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายปรมิศวร์ เสริมสุข

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายรัฐนันท์ ยีหวังเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายพิธิกันต์ ศรีตะปยะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายศุภกานต์ กุลสุวรรณ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายอนุพงค์ คำเนตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๘
เด็กหญิงกัญญาภัค อุทัยมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงมนัสวีร์ สวัสดิรักษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๐ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายณัฐพล สายทะเล

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายณัฐเศรษฐ ก้องศักดิศรี

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ เจริญพินิจภักดี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ณ พัทลุง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงทิพากร ชอบแต่ง

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงบัวชมพู พุมาพาณิชย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๖
เด็กหญิงภรณ์ชนก พฤกษศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ภูรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ มานะจิตต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายภูริภัทร เปรุนาวิน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสุวรรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๑
เด็กหญิงภวิษย์พร ไชยชาญยุทธ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงวิลาสินี สวยงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงอริสรา ไพรบูรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายปณณวิชญ์ มีนุ่น

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายกันตภณ สุทธิโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๖
เด็กชายเด่นภูมิ ฤกษ์วิเศษ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงซารีนา บินตุเหล็ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงธัญพิชชา เต็มศรี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงนฤมล มุเส็มสะเดา

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ ทองนวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงชุตินันท์ ยินดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงจุฑามณี ใสสอาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายกฤตภาส จันวัฒนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายทองนวธีรฐ์ ปนทองน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายณัฐกรณ์ ไชยชาญยุทธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายธราศรัย ใหม่ศิริ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายปุริม เดชทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๘
เด็กชายภัทรพล ไชยดี

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายอธิมาตร จูหม๊ะ

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายแดนไตร ดิษดี

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงพิชชาภา บุญฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๒
เด็กชายจิรภัทร ฉัตรทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายธนวินท์ มุสิกพงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงบุษนันท์ มงคลประดิษฐ์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๑ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงรินรดา ณ ระนอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายพรภวิษย์ ทารัฐสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายพุทธิชาต หัสไทรทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา แซ่เตีย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายรัฐภูมิ มุติรัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายสิปปวิชณ์ นกเขียว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายอรรถวัฒน์ เรืองรองกิติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ญารักษ์ ปญจพรอุดมลาภ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประจงเก็บ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา วัดสระเกษ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายณภัศร์ เทพจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงณิชาภัทร ฤทธิเดช

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงสมฤทัย จันทภาโส

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ พกบัณฑิต

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายวรวุฒิ ราษฎ์เรือง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายอลิชา หน่อแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายกัญจน์ มุสิกธรรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายปรเมศวร์ หนูทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายพลวัต จันทะสะเร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๓
นายปณชญา ปานแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๔
นางสาววิภาวีร์ สีสมอ่อน

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๕
นางสาวสายทิพย์ วงค์อรุณ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๖
นายธีระพันธ์ จันทร์สุวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๗
นายคีตภัทร โซ่ผลงาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๘
นายธนภัทร อินช่วย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๕๙๙
นางสาวรวมฤทัย เมืองโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๐
นายวรินทร คำชู

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๑
เด็กชายธนพัฒน์ ชูแสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงธารารัตน์ บุญญะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงเปมิกา เทียบปาน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงวันวิสา ชัยชนะ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๕
นายณัฐนันท์ จันทร์เมือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงสุคนทิพย์ คงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงอรดี คงสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายธนภัทร์ เมรำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายปฏิภาณ แท่นจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๒ / ๑๓๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายภัทรวดี ยกสกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงศิญาดา แก้วดวงตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายอิทธิกร เหมือนวุ่น

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงจิรารัตน์ ชูเชิด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายชุติเทพ จันทร์วัฒนะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายธีรพงศ์ ธรรมประดิษฐ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายวิชญานันท์ เซียะคง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงฐิติยา รุกขพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายปราโมทย์ จินดารัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงชลดา จันทร์แดง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายภาคภูมิ รามแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงศิรินภา ส่องแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายธีรภัทร รามสินธุ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายสิริศักดิ

์

ศิริบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายดนุสรณ์ ทองนิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๖
นายเบญจรงค์ เอียดเอก

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายกุลธวัช แท่นแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายสกลสิทธิ

์

จุลมณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายวรพล หนูพ่วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๐
นายนฤทธิ

์

มนตรีสถิตย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๑
นายวันชนะ อนันตพันธุ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงจามรีย์ โสมาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายนภัสกร แพงฮ้อย

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๔
เด็กชายรณกฤต จันทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๕
นายพนาดร มัชคาม

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๖
นายธนากร เพ็ชรสุวรรณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ วัดแช่มอุทิศ  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงอัญชลี พรมถาวร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายคณัสนันท์ ดำมณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายธนวิชญ์ โสระสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายภาณุพงค์ ราชสีห์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงศตรัศมี บุญประจำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงสุพิชญา สุขขวัญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงโสภิตนภา ชุมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงอันดามัน สุวรรณโรจน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๓ / ๑๓๗

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายศานติกร ขวัญแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายสิทธิพงศ์ พลชะติน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงสุทธิรักษ์ ธรรมรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงกนกนันท์ บุญเรือง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูลำชิง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ รัตนกระจ่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงกมลวรรณ วรพินิต

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงภัทรวดี รัตติยยาวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงมัณฑนา รักษ์ทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงสโรชา ยุเหล็ก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม วัดนาทวี  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๕
นางสาวยุวดี รัตน์ขวัญ

๑๐/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา วัดในวังพระอารามหลวง

วัดในวัง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงกุญลดา เพ็ชร์สังข์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงวิมลมาส คงสีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

แซ่ตัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงวรรณวลัย สุวรรณรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๐
สามเณรธนวินท์ เสนาการ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๑
นางสาวอารยา ทองแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๒
นายกฤตเมธ วุ่นแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๓
นายธนพล สุนทรพงศ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๔
นางสาวณัฐกมล เพชรรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๕
นายธวัชชัย เกิดสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๖
นางสาวแพรวกมล พลกล้า

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๗
นายคงกฤช เพ็ชรสุวรรณ

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๘
นางสาวจุฑามาศ ยอดนุ้ย

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๖๙
นางสาวฐิติมา เพ็งทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๐
นางสาวเกศชนก จันเพชร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๑
นางสาวสิริลักษณ์ บุอ่อน

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๒
นายกิตติพศ บัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๓
นายนนทชัย รอดผล

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๔
นายอรรถพร คงแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๕
นางสาวภนัฐดา พูนชนะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๖
นางสาววนิดา อินคล้าย

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๗
นางสาวสุดารัตน์ จำนงใจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๘
นางสาวสุธีกานต์ ฆังคัสโร

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๗๙
นางสาวอภิสรา สุขสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๔ / ๑๓๗

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๐
นายการันต์ มณีกรอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๑
นายวราเทพ โอฐิบาล

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๒
นางสาวอรนลิน บัวทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๓
นางสาวอัจฉราพรรณ

ศรีอุดม
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๔
นายคณาธิป คูแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๕
นายสิทธิพร หนูปลอด

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๖
นายสุภกิจ บุญเศษ

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๗
นางสาวเสาวลักษณ์ ด่วนมี

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๘
นางสาวอภิญญา ครูนิลอาจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๘๙
นายอลงกรณ์ สอนสงค์

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๐
นางสาววนิดา ขวัญแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๑
นางสาวศรัณยา พูนหนู

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม วัดทับช้าง  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายกัณฑ์อเนก พรมสุ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายธนกฤต หลักโพน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายพีรณัฐ พะสริ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายกนกพล มุสิกพงศ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายจตุรวิทย์ เอกนรพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายชยุตม์ คงศรี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายภูมิภัทร กลันหีต

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายศิวกร บุปผากิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายอดิศร แสงแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายอนุวัฒน์ คงเกตุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วรัตน์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายกิตติภัฎ ชูช่วย

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายคุณานนต์ มณีกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายฐาปนพงษ์ บัวขวัญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายทวิวรรธน์ เกิดคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายบุรพล จันแกมแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๘
นายปรินทร์ อินทสโร

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายภัทรพล นาคพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายลาภิศ หนูรักษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายสาโรจน์ หนูเสน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๒
เด็กชายสิรภพ มณีรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายสุรพัศ หกหนู

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายนลธวัช นพรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสงขลา  ๑๓๕ / ๑๓๗
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายทรงพล รองพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดาวนายร้อย วัดเขาแก้ว  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงศุภธิดา วงษ์อนันต์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายสรยุทธ์ ชูวิรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๘
เด็กหญิงพรทิพย์ บุญใจ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงชญาดา จันทะชาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)

วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ขันธะบัลลัง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงพนิดา บุญล้อม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงปณจรีย์ บุตรจำป

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญธรรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
วัดยางทอง  

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงปาณวรรณ ทองจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงศิระดา ศักดิทะเล

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพชรเมือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงอธิตา ปงแลมาปุเลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงวัลภา รักษาชุม

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายชินวัตร ยอดแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายบูชิต ทองจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงอัญรัตน์ ไชยมาส

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงศาลิณี กรอบแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๓
เด็กหญิงสุกาญดา ธนะปาละ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วมณี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงชมพูนุช ชูสุวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายนิติพล บุญมาก

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงเกษรามน เภอมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วนุ้ย

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายสุรเดช รูปพรม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงดวงรัตน์ แก้วดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงวรัญญา แซ่หลี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงแพรวา หนูทุ่มกี

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงจรินธร คงธารา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๔
เด็กชายพิพัพัฒน์ ชีวะวัฒนาสกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๕
เด็กชายศิริธชัย ดวงทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๖
เด็กชายอดิศร ชูรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายอัมรินทร์ ขวัญแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายโยธิน ตัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงชนิตา แก้วทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยพันธุ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ หาญเสมอ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงสุนิษา มหรรตมรรค

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๓
เด็กหญิงนิตยา จอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงสุนิสา แปงยวง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ชุมผอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เอียดสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงวรรษฎี ทองเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงศศิประภา สมคิด

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๕๙
นายวัชรพงษ์ เพ็งพัตรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงกิงไผ่

่

ชาชุมวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงสุภาพร แว่ห่วง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงชไมพร คำมิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงฟุงฟา ยัฆพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

สข ๕๕๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงเมธิณี หาญพยัคฆ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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