
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๒๓,๘๘๒ คน ขาดสอบ ๘,๑๓๘ คน คงสอบ ๑๕,๗๔๔ คน สอบได้ ๑๐,๗๗๗ คน สอบตก ๔,๙๖๗ คน (๖๘.๔๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๑

นายกันตยศ จิมมะเริง
๐๘/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๒

นายชาลี อินเสณี
๑๒/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๓

นายณรงศักดิ

์

ด้วงเรือง
๒๔/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๔

นายณัฐกานต์ บัวทอง
๐๕/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๕

นายเดชชาติ นาคเสนา
๒๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๖

นายตันติกร คงเลข
๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๗

นายธนวิทย์ คุ้มรักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๘

นายบุญมี ลอยทุ่ง
๐๘/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๐๙

นายประคอง เพชรคง
๐๕/๐๓/๒๔๙๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๐

นายพงษ์นรินทร์ รักมาก
๑๔/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๑

นายพงษ์พันธ์ ทิพย์เกิด
๒๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๒

นายพัฒน์พงษ์ ไล่ชะพิษ
๐๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๓

นายพิตตินันท์ ฉิมเรือง
๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๔

นายพิสิฏฐ์ บุญมี
๑๐/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๕

นายรังสรรค์ วิลาวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๖

นายเลิศชัย หวังสุข
๒๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๗

นายเลิศชาย พระจำนงค์
๒๒/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๘

นายวสันต์ ชืนวิเศษ

่

๐๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๑๙

นายวัชรพงษ์ กลำไพ

๒๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๐

นายวัศพล เอียมมาตร

่

๐๕/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๑

นายวิชิต นุ่นสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๒

นายวิวัฒน์ ชัยชุมพล
๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๓

นายวิเศษ โอภาพ
๐๕/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๔

นายวีระชัย อุไรโรจน์
๑๔/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๕

นายวีระพงษ์ ทองจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๖

นายวีระพล ยะโสธ์
๒๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๗

นายวุฒิพล บุญขำ
๒๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๘

นายศิริชัย แก้วประจุ
๐๘/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๒๙

นายศุภชัย ปานโรย
๑๙/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๐

นายศุภชัย ขวัญม่วง

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๑

นายสมรักษ์ สังนคร
๒๔/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๒

นายสมศักดิ

์

รอดสุข
๒๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๓

นายสัญญา รัตนวุฒิ
๐๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๔

นายสิทธา
เลิศวราภรณ์พงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๕

นายสิทธิชัย หนูพรหม
๐๓/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๖

นายสุทธิโชค ชะอุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๗

นายสุทธิพร ทองแท้
๐๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๘

นายสุรชัย พัชรี
๒๕/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๓๙

นายสุริยา วามานนท์
๑๘/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๐

นายอภิเดช พูลดวง
๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๑

นายอาณัติ เรืองธง
๐๓/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๒

นายเอกพล แซ่ลิม

่

๑๐/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๓

นายเอกรัตน์ สิทธิชัย
๐๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๔

นางสาวกนิษฐา หาแพง
๑๖/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๕

นางสาวกมลวรรณ ทิพย์ประชาบาล
๑๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๖

นางสาวกอบกาญจน์ บุญโก
๑๘/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๗

นางสาวกันต์กวี ศักดา
๑๘/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๘

นางกันยา พุ่มเอียม

่

๒๑/๙/๒๕๑๘
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๔๙

นางสาวกัลยารัตน์ เอียดแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๐

นางสาวกิตติยวดี ทิพย์เขต

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๑

นางสาวกุลธิดา ธิวะพล
๒๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๒

นางเก ษร นวลเศษ
๐๔/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๓

นางเก ษร ประดับแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๔

นางสาวขนิษฐา ใยทอน
๑๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๕

นางสาวขัตติยา ฤกษ์ดี
๑๙/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๖

นางสาวจริยา พูลสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๗

นางสาวจันทรา จันทร์ภิบาล
๒๒/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๘

นางสาวจันทิรา เสนสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๕๙

นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๐

นางสาวจารุวรรณ กองกุล
๒๐/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๑

นางจิตรา จิตรหลัง
๑๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๒

นางสาวจินตนา ไหมเหล็ก
๒๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๓

นางจิราพร จรรยา
๐๓/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๔

นางสาวจุฑารัตน์ คงรอด
๒๐/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๕

นางสาวจุฬาลักษณ์ สโมสร
๐๖/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๖

นางสาวชรีรัตน์ เชืองช้าง

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๗

นางสาวชุติมา นุ่นเส้ง
๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๘

นางสาวณัชฏาพร พาลเสือ
๒๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๖๙

นางสาวดุษฤดี ชำนาญราษ
๐๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๐

นางธัญจิการณ์ เรืองกนกรัชต์
๑๖/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๑

นางสาวธัญญารัตน์ พัฒนสงค์
๒๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๒

นางสาวธันยพร รักสองหมืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๓

นางสาวนพมาศ พรหมศรีแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๔

นางสาวนฤมล ชูชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๕

นางสาวเนตรนภา ชัยโสดา
๒๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๖

นางสาวประกายมุก อินทร์บำรุง
๒๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๗

นางสาวปริทัศน์ กรรถาวร
๒๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๘

นางสาวปุณยวีร์ สุวรรณทับ
๒๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๗๙

นางสาวพัชราภรณ์ ชู
๒๐/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๐

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์อิน
๐๔/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๑

นางสาวพัชรี บุญปราบ
๒๓/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๒

นางสาวพิมประภา อุปะฐะ

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๓

นางสาวภรัณยา จันทะสี
๐๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๔

นางสาวภษณี สัมภากรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๕

นางสาวภัคอาภา กาสมุทร
๒๓/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๖

นางสาวภัสราพร หวังประดิษฐ์

่

๐๕/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๗

นางสาวเมวดี แสงมณี
๑๗/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๘

นางสาวยุธิการณ์ เทพารักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๘๙

นางสาวรสตนา รอดเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๐

นางสาวราตรี ทิพย์ดี
๐๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๑

นางสาวเรวดี กลับริน
๓๐/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๒

นางสาวลภัสสิริน
เศรษฐาณัฐโภคิน

๒๘/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๓

นางสาวลีลาวดี สนองคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๔

นางสาววชิรญาณ์ แจ้งวิถี
๒๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๕

นางสาววนิดา ทองคำ

๒๒/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๖

นางสาววรรณยุภา อินทรกำเนิด
๒๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๗

นางสาววรัษดา กิจกำจรกุล
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๘

นางสาววราพร เพ็งจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๐๙๙

นางสาววลีพร กองกุล
๒๓/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๐

นางสาววารุณพร ปนนัย
๐๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๑

นางสาววิภา รูปคม
๐๑/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๒

นางสาววิไลภรณ์ จินดาพรวัฒนะ
๒๗/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๓

นางสาวศศิพัชร์ ทองคำ
๒๗/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๔

นางสาวศิริขวัญ อนันต์
๐๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๕

นางสาวศิริลักษณ์

ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
๒๗/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๖

นางสาวศิริวรรณ แสงอินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๗

นางสาวศิริวรรณ สุขสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๘

นางสาวศิศิรา จีระวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๐๙

นางสาวสาวิตรี แสงจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๐

นางสาวสิริมา สุวรรณชาตรี

๑๘/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๑

นางสาวสุทธาทิพย์ สุขแดง
๐๓/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๒

นางสาวสุนันทา สมัยชูเกียรติ
๐๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๓

นางสาวสุนันทา หัวเมืองเพชร
๐๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๔

นางสาวสุพรรณิการ์ พนาสน
๑๖/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๕

นางสาวสุพัตรา มากแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๖

นางสาวสุภาพร บัวเพ็ชร
๐๑/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๗

นางสุรีย์ เทพทอง
๐๑/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๘

นางสาวสุรีรัตน์ แสงภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๑๙

นางสาวเสาวภา ค้าไกล

๑๒/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๐

นางสาวอมรรัตน์ คชไกร
๑๖/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๑

นางสาวอรพรรณ มีศักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๒

นางสาวอัญชลี หีตเทพ
๒๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๓

นางสาวอาทิตยา จารุจารีต
๒๓/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๔

นางสาวอาทิตยา กำเนิดผล
๓๐/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๕

นางสาวอาภาพร ศรีกระชา
๐๗/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๖

นางสาวอารีย์ ดำคำ
๐๑/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๗

นางสาวอารีย์ ชาญนะชา
๑๕/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๘

นางเอกพร สืบสังข์
๒๘/๓/๒๕๐๒

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๒๙

นางชบา ฤทธิมนตรี ๖/๕/๒๕๐๙ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๐

นางบุญเตือน พุ่มแก้ว
๗/๑๐/๒๕๑๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๑

นางสาวเอืองจิตร

้

หนูแดง
๑๖/๘/๒๕๒๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๒

นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๓

นายธนรัตน์ ชูศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๒๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๔

นายกฤหณา เทพเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๑๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๕

นายธวัชชัย นันตะมาส
๑๗/๐๘/๒๕๓๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๖

นายอุดมพร นุ่นแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๗

นางธนพร วุฒิ
๐๒/๐๔/๒๕๐๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๘

นางสาวจันทิมา พระจำรง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๓๙
นางสาวทิพย์สุดาวรรณ

สุทโธ
๑๒/๐๔/๒๕๓๓

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๐

นายมณฑล สุฒธาอักษร
๑๖/๐๙/๒๕๐๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๑

นางสาวปาริฉัตร ว่องกุล
๐๒/๐๖/๒๕๓๓

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

ติโนชัง
๑๑/๑๐/๒๕๓๓

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๓

นายศุภชัย ชำนาญราช
๑๑/๐๓/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๔

นางสาวนนลณี วุฒิจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๕

นายจตุรงค์ ยีสิบ

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๐
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๖

นางมะลิ จันย่อง
๑๘/๐๙/๒๕๑๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๗

นายพนม ช่าวสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๑๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๘

นายไพฑูรย์ จินดาโรจน์
๑๘/๔/๒๕๒๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๔๙

นายสุพจน์ เมฆจันทร์
๓๑/๕/๒๕๒๖

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๐

นายอรุณภัทร มากขนอน
๑๘/๖/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๑

นางสาวกฤติยาภรณ์ ณ สงขลา ๑/๕/๒๕๓๙ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๒

นางสาวชฎาพร รัตนพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๓

นางสาวนภารัตน์ ทองรืน

่

๘/๙/๒๕๓๖ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๔

นางสาวพรรลดา ทุ่มทวน
๑๔/๗/๒๕๒๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๕

นางสาวพัชราพรรณ ทับราช

๓๑/๑๒/๒๕๒๖

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๖

นางสาวสุจรรยา ท่าหัก
๒๐/๑๒/๒๕๑๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๗

นายจิระพงศ์ เพ็ชรรัตน์
๑๔/๑/๒๕๑๖

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๘

นายพีรชัย คุรุพงศ์ ๔/๓/๒๕๔๑ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๕๙

นายสุรศักดิ

์

จัตุรงค์
๒๖/๗/๒๕๒๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๐

นางสาวขวัญฤดี มะลิวัลย์
๒๑/๘/๒๕๓๖

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๑

นางสาวจันทฺโศภิษฐ์ พึงรัตน์

่

๓/๕/๒๕๑๙ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๒

นางญาธิดา ประไพพงษ์
๑๑/๑๒/๒๕๐๒

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๓

นางสาวนิด พลาหาญ
๒๘/๑/๒๕๒๒

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๔

นางสาวนุจรีวัลย์ ศรีฟา

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๕

นางสาววรรณิตา เสมรอด
๒๙/๓/๒๕๓๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๖

นางวนา เรืองพรหม
๑๓/๓/๒๕๐๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๗

นางวลัยพรรณ สิริวันตวัฒน์
๒๔/๕/๒๕๐๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๘

นางสาววิภารัตน์ คชโสภณ
๑๔/๖/๒๕๒๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๖๙

นางสาวศิริพร ไตรมาศ
๙/๑๐/๒๕๑๓

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๐

นางสาวศิริลักษณ์ กล่อมทอง ๘/๓/๒๕๓๕ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๑

นางสาวอกนิษฐ์ แซ่เฮ่า ๕/๔/๒๕๓๒ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๒

นางอนงค์ ช่วยคง ๙/๖/๒๕๑๘ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๓

นายวีรยุทธ ทิพย์ชิต
๑๖/๔/๒๕๒๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๔

นางสาวแก้วกาญจณ์ พ่วงโสม ๖/๔/๒๕๔๑ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๕

นางสาวเสาวภา ยวนเกิด
๒๔/๕/๒๕๔๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๖

นางกชณิช ธีปพัฒน์
๐๙/๐๖/๒๕๒๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๗

นายสิรวัช ชะนางกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๓๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๘

สิบเอกอภิศักดิ

์

เพชรราช
๐๑/๑๒/๒๕๒๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๗๙

นางสาววาสนา จันทรมณี
๒๕/๐๙/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กชายกันต์พจน์ มาฆคง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา ฮาลลิงสโตรม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กชายกิดากร ชูเชิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กชายชนินทร์ ทองใบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีนิล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กชายธนะพล ลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงพชิษรการณ์ ศุทธางกูร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายพิรพัฒน์ แพเกิด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กชายภูธิป คงทวีกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายภูมัย เฉลิมนนท์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงภูริชญา เรืองณรงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายมนู โกกะพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงรวิภา จุลมณีโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายวิริทธิพันธุ์

์

ขันแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงเกศวลักษณ์ จินดานิล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กชายยศภัทร ศักดา
๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ เย็นสบาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงกรกนก แก้วหอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กชายคณิศร วงศ์ตัง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงจณิสตา เลขพงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๑

นายจีรกฤต สวนานนท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กชายทวิพัชร อินทเชือ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กชายธนิต รัตนบุรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงนราเกตน์ ชนกชนีกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กชายปาณัสม์ เกิดสมบัติ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กชายภาคภูมิ หงวนบุญมาก
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กชายมังกร ศรีอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กชายสรวิศ สมเสถียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงสลิลลา เจียมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กชายอนุกูล แสงศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงเนรมิต ตังประสิทธิ

้ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กชายกฤษณะ มากทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงขนิษฐา ทองเหลือ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กชายจิรัฏฐ์ ลอองสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กชายชญานนท์ พูลวาสน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงชนัฏนันท์ ปานเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

เจียมตน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กชายชิษณุชา เซ่งอัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงชีวาพร พรมศร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กชายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุรัตนผล
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงณัฐชยา แก้วมหิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กชายทัตธน นวลคล้าย
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ คงสุริยะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กชายธันวารักษ์ อนันตมาศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กชายธีรภัทร อาจทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กชายนพนัย แพเพชรทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายนรวิชญ์ อินเกือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กชายนันทยศ กลางนุรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กชายปพนวิช กลับกลาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงปาณิศา เย็นแจ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กชายพลภัทร สายเอียด
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กชายพัชรพล ดำพุ่ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กชายภัคพล สังข์โชติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กชายภาคภูมิ คงเหล่า
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กชายยศภัทรฎ์ เสมสันต์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กชายวัชรพล ทองเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายสมเจตน์ ฤกขะวุฒิกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๐

นางสาวสราลี สิงขบุรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กชายสุทธิชัย ชูศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายอรรณพ ยศกาศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุปนตี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๔

นางสาวณัฐนิช บัวยม

๑๗/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๕

นางสาวจงรัก แคนศรี
๑๔/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๖

นางธัญญารัตน์ แก้วพิชัย
๒๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๗

นางวันดี พัฒน์แช่ม

๑๖/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๘

นางกนกอร ยกย่อง
๑๘/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๔๙

นางสุพัตรา หาราช
๑๐/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๐

นางสาวสุดาพร เลียงมณีกุล

้

๐๔/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๑

นางอาภาภรณ์ ยอดสมุทร
๐๓/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๒

นางพรทิพย์ ศรีชัยชนะ
๐๖/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๓

นายชัชวาล สุทธินิตยนันท์
๐๑/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๔

นางสาวราตรี วงษ์วานิช
๑๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๕

นายเชาวรัช มะสัญ
๑๘/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๖

นางสาวรสรินทร์ จิตรสมบูรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๗

นางสาวภัทรียา มุลนี
๑๕/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๘

นางสาวจันจิรา ยศเมฆ
๑๔/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๕๙

นางบุญจิรา อาดหมาด
๒๐/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๐

นางสาวศิริพรรณ เพชรชัย
๒๑/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๑

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วพิชัย
๐๖/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๒

นางสาวอุษาวดี ทองตำลึง
๐๗/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๓

นางปทมา แก้วพิชัย
๐๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๔

นางสาวนุรมา มือลี
๑๐/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๕

นางสาวสุกัญญา กาฬจันโท
๑๑/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๖

นางสาวกนกพร สงคราม
๓๑/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๗

นางสาวสุรัชตา สังข์ทองจีน
๐๓/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๘

นางสาวหทัยรัตน์ พรมหมจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๖๙

นางสาวสุดาวดี ยะปาร์
๒๗/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๐

นายสุชาติ เอียมศิริ

่

๑๗/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๑

นางรัตนา บุญญานุกูลกิจ
๐๙/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๒

นางสาวกิรดา พุ่มเสนาะ

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๓

นางสาวอัสนีย์ บิลหมัด
๑๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๔

นางสาวปอลิณีย์ แต้มเติม
๑๓/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๕

นางสาววิลัยพร ตาวัน
๑๓/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๖

นายปกรณ์ ภูวพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๗

นางชุติมา สุวรรณโชติ
๐๒/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๘

นางสาวศศิกาญจน์ คงใหม่
๑๓/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๗๙

นางสาวพจนา โชติกะ
๑๓/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๐

นางสาวชาลิสา อินทปด ๙/๕/๒๕๒๖ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๑

นางสาวปยะวดี รักบำรุง
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๒

นางสาวปวันรัตน์ ดำรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๓

นางรัชฏาภรณ์ ทับทิมทอง ๑/๑/๒๕๑๓ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๔

นางสาวจุลัยภรณ์ บานกระจาย
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๕

นางสุคนธ์มาศ ุชุมเทพ
๑๖/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๖

นายวิรุฬห์ กังแฮ

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๗

นางสาวชาลินี แซ่จ้อง ๔/๕/๒๕๓๑ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๘

นางสาวสรรนิภา ทองใบใหญ่
๓๐/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๘๙

นางสาวเสาวลักษณ์ เชาวลิตร
๑๖/๒/๒๕๓๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๐

นางปทมาวดี แก้วขาว
๑๑/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๑

นางสาวจิตติมา แก้วเรียง
๑๒/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๒

นางสาวฉันท์ชนก รัตนบัวงาม
๒๓/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๓

นางสาวเสาวภา จันทร์ปาน

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๔

นางสาวจิตรฤดี นามสนธิ

์

๒๔/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๕

นางสาววราภรณ์ พึงตัง

่ ้

๒๕/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๖

นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน
๒๖/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๗

นางสาวพรธิดา ปรีชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๘

นางสาวนันท์นภัส สุขผล
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๒๙๙

นายทรงพล จงพัฒน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กชายเตชพัฒน์ เทพนวล
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายกฤษฎา พัฒนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๒

นางสาวเพ็ญนภา นาคเรือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นาวาทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๔

นางสาวอนงค์พร บุญชู
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กชายปยะพล พรหมนุช
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงชยาภรณ์ ทักษ์จ่าง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงกุลนัฐ โสอินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๘

นายอภิสิทธิ

์

พราหมณ์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงวรรณวิสา แพเพชร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๐

นายพลวัฒน์ แก้วกล่อม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กชายไวยวิชญ์ ทองใบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงเก็จมณี มีแสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงปนมณี อินทร์แก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงบัวชมพู เดชมณี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงภัทริดา กลับกลาย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงมณีกานต์ ทอพิมาย
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์นุ่น
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงกนกกาญ บุญประภัสสร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายกิตติพงศ์ พ่วงจินดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กชายปรมินทร์ กาแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กชายเขมินท์ เทพทุ่งหลวง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงชลธิชา หน่อหล้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

ขวัญยืนคง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กชายพงศธร ฟุงเฟอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เพ็ชรแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กชายวิทยาพงศ์ ชูนิล
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายภราดร จันทร์ปาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๘

นายธนพร บูรพัฒน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๒๙

นางสาวภัทรา กลับกลาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงเวณิกา ใจตึง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงชาลิสา ทรงหิรัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา กานิล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงมุทิตา คงร่วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงสุวนันท์ เพ็ชรตุ้น
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทร์พรหม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กชายอรรถนพ ทักษ์จ่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงสุภาวดี เกิดกรูด
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กหญิงเตชินี อินทร์พินิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงศลิษา อินทชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เลวัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงเกวลิน เทพพิพิธ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงธสินี บัวนวล
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงลักคณา สุวรรณทาน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงไอรดา นุ้ยมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงอภิญญา สิทธิศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี แสนวิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กชายกันตพัฒน์ สิทธิจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเฮง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงอัยลดา ฤทธิธรรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงณัฐณิชา บูรพัฒน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงปวีณา กลินคุ้ม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กชายวุฒิกร พันธุ์ชัชวาล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงศิริวิมล ยีสุ่น

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงศมนีย์ ขวัญยืนคง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงนาราภัทร กลับสติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กชายสรวิศ อรุณรักษา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กชายกิตติชัยน์ หีตพัฒน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองสังข์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงศิรินภา ยีสุ่น

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๑ ว่าทีร้อยตำรวจเอกอารักษ์

่

สมหวัง
๔/๑๐/๒๔๘๗

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๒

นายฉัตรมง่คล แสวงจิตร ๕/๕/๒๕๔๐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๓

นางสาวจรรจุรีย์ หมวกทอง ๑/๕/๒๕๓๗ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๔

นางสาวลักษณ์มี ภักดีประพันธ์
๑๓/๗/๒๕๓๗

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๕

นางสาววณิชยา ทองอยู่เชือม

่

๑๐/๒/๒๕๓๗
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๖

นางสาวพิชญา เพ่งกิจ

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๗

นางสาวชลิดา ยิมพิทักษ์กุล

้

๒๕/๘/๒๕๓๗
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๘

นางสาวอารยา นิพิฐสกุล
๖/๑๒/๒๕๓๗

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๖๙

นางสาวมัณฑณา ดำฉวาง
๑๓/๑/๒๕๓๗

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๐

นางสาวจิราภรณ์ ชูชำนาญ

๑๖/๑๑/๒๕๓๘

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๑

นางสาวนีญาวรรณ พัฒน์วัฒน์ ๙/๗/๒๕๑๓ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๒

นางสาวสายสุณีย์ สาเรศ ๑/๔/๒๕๒๒ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๓

นางสาวเนรมิต อินประพักตร์
๒๗/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๔

นางสาวศีรประภา วิโรทัย
๓๐/๑/๒๕๓๙

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๕

นายพศวีร์ พงษ์พิชิต
๓๐/๓/๒๕๑๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๖

นางสาวกนกวรรณ ปานสวัสดิ

์

๕/๓/๒๕๓๙ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๗

นายศุภโชค หนูแก้ว
๒๔/๗/๒๕๒๖

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๘

ร้อยตรีวัฒนชัย คล่องประดิษฐ์
๒๕/๙/๒๕๒๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๗๙

นางสาวสุวนันท์ จันทร์ยัง
๒๒/๘/๒๕๓๗

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๐

นายณัฏฐ์นิวัตถ์ โกศลสมบูรณ์ ๙/๙/๒๕๔๐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๑

นางสาวปรียาภรณ์ มีลือ

๒๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๒

นายศตวรรษ เวชกุล ๓/๓/๒๕๔๐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๓

นายสหรัฐ เหมือนมณี
๒๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๔

นางสาวสิริภรณ์ จริงจิตร
๒๗/๒/๒๕๓๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๕

นางสาวพรทิพย์ ทิมทอง
๒๕/๙/๒๕๒๐

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๖
ไม่ทราบพระเอกสิทธิ

์

สุขเวทย์

๑๕/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๗

นางสาวกาญจนา หนูขวัญ
๒๒/๐๑/๒๕๓๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๘

นางสาววราภรณ์ แผนสมบูรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๓๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๘๙

นางสาวนภสร ราชธานี

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๐

นางสาวจันทร์จิรา กลิงกลอง

้

๐๒/๑๑/๒๕๓๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๑

นางสาวนรีรัตน์ ทองเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๓๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๒

นางสาวลฎาภา นาวาล่อง
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๓

นางสาวปทุมวดี ทองโอ่
๑๔/๐๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๔

นางมาลี ว่องเกษฎา
๑๔/๑๑/๒๕๐๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๕

นางสาวกาญจนา เหลือมแก้ว

่

๐๔/๐๑/๒๕๒๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๖

นางกนกกร พรหมวิเศษ

๒๗/๑๑/๒๕๒๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กชายกฤษณะ มณีลังกา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงกัญจนพร ถาวรพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงกัญทิมา คงรักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ งามวงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กชายคมกฤษ บินล่าเต๊ะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงจิระนันท์ เกิดอุดม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวฤทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กชายนรวิชญ์ วรรณานนท์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงนิจจารีย์ ชัยยะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายปาณวัฐ รักรอดจิต
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กชายพชรพล มะขามปอม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงพิธุกานต์ มีลาภ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงภาวินี ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายมานะชัย ศรีแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายรภีพัทร์ เจริญสุวรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงวัลภา บุญรักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ไชยมุติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล ภูสมจิตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กชายสมรักษ์ เทวฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กชายสิทธินนท์ ขจีจิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงสุวภัทร จรูญรักษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพชรศิริ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงอาทิมา นำใส
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กชายอุสมาน เลาะเมาะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงเมษญา เพ็ชรนำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงกฤติกา คงเหล่
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงการะบุหนิง พัฒนสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา พรหมแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ปฏิแพทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองอ่อน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กชายตะวัน ระวังกาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงทิพย์ศชาติ แซ่เอีย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงมนทกาน แก้วเขียว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงรัฐตินันท์ ผลาสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กชายวัชรชัย ชูแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ ชูแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงสุมัชรฉา หนูพลเดช
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กชายสุรชัย สิทธิมงคล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กชายอภิลักษณ์ จันทร์กรูด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทะธาศรัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๘

นายอภิสิทธิ

์

ร้าหีม
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายอานนท์ การประกอบ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงเจนจิรา พรมกำเหนิด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กชายเมธัส กุลคง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กชายเมธา ชูเทียน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาทวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กชายจิรวัตร โฆษะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงธนัชชา หมู่สกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายนพคุณ อ่อนวิไล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงปยานุช ผลาสิงห์
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กชายพงศภัค มากจิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กชายวัชรากร เสมามิง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กชายอนุสรณ์ เส้งชู
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายธีรภัทร ล่องเลียม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายศรเทพ ศรีสร้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงพิมพ์รดา ซา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงเอะเอ๊ะ -
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงกมลเนตร แก้วนิลกูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จินดาเย็น
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วัฒนานนท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา จินดาเย็น
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กชายกิจวัฒน์ พรหมมาก
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กชายจักเพชร สุบรรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงจันทกานต์ อำพรัตน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กชายจิรภาส สุขใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงชุติมา เพชรแท้
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงฐานิตา หลิวปลอด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงฐิติพร ถึงพร้อม
๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พยัคฆ์ฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงณิชา สรรพขาว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงนฤมล โสมจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงนาตาลี มอญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงปริชาติ นุชาญรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ นาคกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงปทตภรณ์ ทิพย์อุ้ย
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงปาณิสา หนูสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงวรรณรดา อินทรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงวรารัตน์ ไกรราช
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กหญิงวาริณี อินทองคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายศรัญู ชูรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กชายศรายุท ชูรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔ / ๓๐๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงศุกธิฎา หนักแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายศุภวัทน์ แก้วเจือ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายศุภวิชญ์ แซ่งแตง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ วงศ์ศรีเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงสิรินดา พรหมรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงสุจิตรา ไชยพรหม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงสุนิษา ชุมสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายอธิบดี สุปรียสุนทร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กชายอนันตวงศ์ อินทรผาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงอริสรา เกตุเอียด
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ชัยชนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงอาทิตยา สระน้อย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุทน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงเก็จมณี ทองเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กชายโชติตระการ ทองเกียรติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์สว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ สิทธิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ คำแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงชนัฐฎา มีแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงชาลิสา เนียมมีศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กชายชุติพงษ์ ช้างชาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงญาณิศา ศุภศักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงฐิติมา สุขกิจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงนัฏฐิยา อินทร์มาศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงพรสุดา สมสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กชายพลภัทร พนังแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กชายพันธกิจ แซ่ลิง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงภักดิพร ผุดเผือก
๒๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงยศลดา ลำสวย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงศรินดา ดาบมณี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงสกุลรัตน์ เขียวเมฆ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงเมวดี เพชรครุฑ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงเหมือนฝน ปานเผาะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กชายเอกราษฐ์ นิยมญาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงกมลชนก ศรีบุรุษ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ คงจำเนียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จินดา
๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงดวงกมล เศวตเวช

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรชู

๒๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ อนันทกาญจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงนิตย์รดี สระใหญ่
๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ดวงละม้าย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงมัณฑณา เรืองศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กชายรวีวิทย์ ธูปทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชูชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แพงลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กชายสมรรถชัย โอ่เรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พินแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ มีพร้อม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กหญิงอังคนิตา ศรีเนียม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กชายอัจฉริยะ เกิดอุดม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๑
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ยุรพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๒

นางสาวกัญญารัตน์ ปลืมผล

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๓

นางสาวกุนกันยา ทองรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๔

นายจักรพงศ์ หนูเยาว์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๕

นางสาวจันจิรา ทองตากรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงจิราภา คงสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๗

นางสาวชลธิดา แซ่ลิม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๘

นางสาวชุติมา เยืองโยธา

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๓๙

นางสาวณัฐริญา กระบีน้อย

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๐

นางสาวตรีเนตร ซุยอุ้ย
๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงธนพร คงทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๒

นายธวัชชัย แดงเสนาะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๓

นายธีรเจต เพ็ชรสังวาลย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๔

นายนฤพล จิตรา
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กชายพันธกานต์ ผดุงพล
๒๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงภารดี ทองมาก
๐๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๗

นางสาวมาริสา สุชาติพงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๘

นางสาวรัตติกาล ยิมสรวล

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๔๙

นางสาววิภารัตน์ ชัยสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๐

นายศรัณย์ เปรมกระสินธุ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๑

นางสาวศศิธร วงษ์ปาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๒

นายสราวุธ สุขกิจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๓

นางสาวสิริมา สุขชล
๒๗/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงอัญธิชา หินมี

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๕

นางสาวโยษิตา ชัยทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๖

นางสาวกาญจนา แซ่ตัน

๊

๑๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๗

นางสาวจันทิมา ปานนก
๒๒/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๘

นายนฤนนท์ เกิดสิน
๒๓/๐๙/๒๕๓๙ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๕๙

นายพชร ตรงบรรทัด
๐๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๐

นางสาวฟาริดา นุ่นทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๑

นางสาวภัทรายุ ขวัญม่วง
๑๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๒

นางสาวมุทิตา มีเนียม
๑๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๓

นายเกียรติศักดิ

์

วังบุญคง
๐๑/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๔

นางสาวนฤมล ดาวสุวรรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๕

นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรานันท์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๖

นางสาวสาลินี ปนน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ช่วยพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงณีรนุช สุวรรณกาษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงดารินทร์ อินทร์คง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์ประไพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กชายศุภชัย หนองหารพิทักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงสุวภัทร เทพบุรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จ้อยร่อย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นวลงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงกมลวรรณ พุดแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงกรรณิกา รัตนรักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กชายกฤตพล จันทร์พร้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กชายกฤษฎา หนักแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กชายกฤษฎา แซ่ฮัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กชายกฤษณัฐ เทียนประทีป
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงกฤษณา รอดสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงคลธรส สุบรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงกัญญพิชญ์ ศรีงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กหญิงศิริวัลย์ เพ็งจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงกัณฐมณี ธรรมโชติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายกานต์ดนัย จำนงค์พันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

คล้ายพิกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กชายคงกฤษ สุขขัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กชายคณัสนันท์ สุทธิรัตน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงคณิตา วิฑูรย์พันธุ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กชายคณิศร ศรีรัตนสูตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายคมกริช โพธิแปน

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายคมพจน์ ถมทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงคุณัญญา คาบแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายจากรณ์ จำเริญสม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงจิดาภา บำรุง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ พิบูลย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา สุรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เม่งห้อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงจุฑามาส นวลสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงฉันทิสา รืนรวย

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายชญานนท์ วิชัยดิษฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงชนกนันท์ เจริญสินธุ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายชนกันต์ ธรรมวิศาล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงชนัญชิดา เตียวตระกูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กชายชยุต กล้าหาญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงชลดา คำแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงชลธิชา ศัลยประดิษฐ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงชลธิชา เกตุสวาท
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

ไชยคง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กชายชัยภักดิ

์

มะโณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ไชยสอาด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงชาลิสา ขุมนาค
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงชิดทราภรณ์ หนูสังข์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองเดิม
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงญานิกา วิชัยดิษฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงฐานิตา พัฒน์จีน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ กรมแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงณภัทร โพธิบัญฑิตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘ / ๓๐๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ใจงาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงณัฐนรี โพธิเพชร

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กชายณัฐพล ปล้องนิราศ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ มีพริง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โอมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทัศนพาณิชย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงณิชากร ย่องบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงณิชาภัทร นิยะกิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงทักษพร เหล่าประสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กชายทินกฤต นวลไทย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กชายธนทัต ทองมีศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กชายธนภูมิ ชูศร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ สีลาชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงธนัชชา เพ็ชรเกลียง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายธนาธร แก่นสิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กหญิงธนิดา ดำช่วย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงธมลวรรณ วราชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กชายธราธิป บุญรุ่ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กชายธฤต เพ็ชรประสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงธัญยพร สิทธิชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ รัตนภิรมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพชรเกลียง

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงธันยพร หีตหนู
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงธันยพร เจียมทิพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีเปารยะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงธันสินี อิสริยานุพงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กชายธีรพงศ์ แสงเขียว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กชายธีรภัทร พนัส
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กชายธีรภัทร พรมแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กชายธีระวัฒน์ รักบางแหลม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายนนท์นภัส ทองปาน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กหญิงนริศรา สัจจโภชน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงนฤมล ขนบธรรมกุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงนฤมล ชลสินธุ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ ใจมัน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กชายนันทภพ แซ่หลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงนันท์ชพร โกละกะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ชูศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส มณีโชติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็ชร์ขน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงนิตยา อินทร์แก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงนำหนึง

่

พรหมหาญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทรภักดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ช่วยสกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงบุณยานุช แดงงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กชายบุรากรณ์ สุจจิต
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายปฏิพัทน์ จันทร์สวย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงปภัชญา จิตต์ชาตรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กชายปริพัฒน์ บัวคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายปณณวิชญ์ เพชรรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงปาริชาต คชรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงปยธิดา นาคทองคง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงปุญญิศา มัชฌิม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงปุณยนุช หนูสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงพนิดา แก้วชลคราม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงพรกมล ตู้ประกาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงพรพรรณ เพราแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงพรรณศร พานแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงพรรณเคลือ ทิพย์ทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงพรหมพร กอบอำไพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กหญิงพัชรภรณ์ หีตหนู
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายพัสกร ตังรุ่งเจริญ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงพิชชาภา ชูประดิษฐ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี อินเกือ

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กชายพิชัยยุทธ ศรีหาบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงพิมญาดา หีตหนู
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิพรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายพีรยุทธ รัตนกิจสมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กชายพีรวิชญ์ เครือรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงภัณฑิรา ทองแผน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายภัทรพงศ์ เดชสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงภัทรวดี สุวรกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายภัทรศักดิ

์

ประดู่
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงภัทราพร ชัยธวัชธำรง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กชายภาณุ ต้อยแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กชายภาณุพงศ์ เสือนวล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายภานุพงศ์ สุธรรมานนท์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กชายภูริณัฐ สามเคียม

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กชายภูฤทธิ

์

ใจงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายภูวดล มุขนาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายภูวนันท์ นาคพิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายภูวรินทร์ กล่อมเอียม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กชายภูเมศร์ อินทร์สุวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงมณทิตา โยธิฏฐภรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงมนัสวี จันทร์ใย
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงมัชชิมา จันทร์ทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงมันฑิตา วิชัยดิษฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงมัลลิกา ปลอดคง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงมินตรา เมษสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กหญิงมุขธิดา ชูปาน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงยลลดา คชเสนีย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กชายยศพนต์ มุณีจินดา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กชายยศภัทร โสมมาก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงรัชดาวรรณ ลันชิกโคตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงรัชนก สมศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กชายราเชนทร์ รัตนศิลป
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงลลิตภัทร อ่างทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายวงศกร สว่างแสง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงวงศ์จันทร์ ผอมกลัด
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงวณิดสรา ศรีไวยพราหมณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงวรรณนภา ศักดา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กหญิงวรรณรดา เขียวคล้าย
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กชายวรรณวยุทธ แซ่เลียว

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายวรวิช แซ่หลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กชายวรวิชญ์ พัฒน์แช่ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ร่มโพธิทอง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กชายวรเมท โพธิบุรี

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายวีรภัทร ว่องวงศกร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายศตวรรษ ช่วยบำรุง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงศยามล อ่างเงิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กชายศราวุธ หิรัญเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พ่วงขำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ เพชรมุณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงศศิโสม ทองช่างเหล็ก
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กชายศักรินทร์ สุริยาพิทักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงศิรดา ท่ากัว

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กชายศิวกร นาทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กชายศิวกร ยอดสุวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ช่างเหล็ก
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กชายศุภกร สุริย์เตอร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กชายศุภกรณ์ หีตหนู
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายศุภวัฒน์ แซ่ลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายศุภัชกร สอนประสม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายสราวุฒิ จันทะวงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงสิทธิณี ส้มแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายสิทธเวช เดชชนะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายสิริมงคล ทิพย์บรรพต
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แข็งมาก
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา คงชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงสุธินันท์ ชุมเชิงกาญจน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงสุธิมนต์ รืนพานิช

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงสุธิมา รืนพานิช

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กชายสุธิเดช มีจิตต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงสุนิษา สังข์รอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายสุภชัย ขุนธน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กหญิงสุภานัน ชุมเชิงกาญจน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงสุวพัชร ศรชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์มณี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กชายหัสนัยน์ อิมสกุล

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายอดิศร พริมจรัส

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๒
เด็กหญิงอทิตติยากรณ์

อ่อนเพ็ชรคง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กชายอธิวัตติ

์

ไชยฤกษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงอนงลักษณ์ ศรวงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กชายอนุพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงอนุสรา สุขโสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กชายอมรเทพ ยีโถ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา คนลำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงอิริยาราม ชูวงศ์ทวิพงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงอโรชา ลิมปาภินันท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงเกวลิน บัวเพชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงเทลิกา คำทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงเมธาวี ปานดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายเอกพล ไกรสิทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงกมลวรรณ รัตนรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงกรแก้ว ศรีวาลัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายกัณกวี โต๊ะนาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กชายกันตพงศ์ กีรติสุวคนธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงคณาพร บำรุง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กชายจิรายุ วัฒนพฤกษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กชายจีรวัฒน์ วิยุทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นุ่นทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงชนากานต์ จิรนิล
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กชายชยานนท์ โกละกะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายชาคริต โชติสุทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายชินกฤต ทองจีน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายฐนกร หนูพริก
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายฐิติพงศ์ ช่วยสำราญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงฐิติพร ลิมสกุล

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุขแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงณัฐริกา เรืองเกิด
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายธนพล คำพึงพร

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายธัชนนท์ อุบล

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงธัญสินี วิชัยดิษฐ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงนฤมล จันทนานนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงนวลนภา เพชรดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงนิธินา ธรรมธวัช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงบุษยา คำแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงปริชมน ศรีรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงปรียานุช นาคแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กชายปวริศร ทองสุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงปาณิสรา หนูรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงปยะนันท์ เกตุแทน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน จันทนานนท์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กชายภัทรพงศ์ ใจซือ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กชายภัทรพล ศรีเจริญสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กหญิงรินลดา ทองคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายฤทธิเกียรติ แก้วดารา
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงวรัญญา อธิวงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กชายวรินทร์ ชัยวัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กชายวศิน เอียดฉิม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กชายวัชรศิลป อินชู
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ วิชัยดิษฐ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงศุภศิณี สงจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงศุภิชญา ท่ากัว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กชายสิริโชค ทิพย์บรรพต
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา สมสนอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงสุภาธิดา ดำรงเกียรติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงอวัสดา ช่วยรักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กชายเทวราช เรืองสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงเบญจมาศ โชคราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กชายเมธัส ดอนวิรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายณัฐภัทร เวชวิมล
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงกษมา แสงแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดจิตร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายจักรพงษ์ วงค์พิพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงจันทมณี ชูเลม็ด
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายชาคริต ศรีคิรินทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กชายธราดล พัฒน์แปน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๑

นางสาวนริศรา ณ นคร
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๒

นางสาวปวริศา ศรีสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๓

นายภูมี รัตนพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๔

นางสาววริศรา ขวัญหวาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงวันทดา เรืองจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กหญิงวีรดา ชนะภัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายสำเร็จ ชูแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๘

นางสาวอริสรา สว่างแสง
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กชายอโนชา ลัดดาแย้ม
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กชายเขมณัฎฐ์ แซ่เฮง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กชายโสภณัฐ ชลมูณี
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายไตรเลิศ จิตสงค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงอรนลิน พรหมทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงตามฟา แสนเสนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงชนากานต์ พรมเสน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๖

นางสาวอรวรรณ หนูเหมือน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๗

นางสาวพิมพ์ลภัส ปจฉิมทิศ
๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๘

นายกิตติธัช เชือศักดิ

้ ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๔๙

นายกิตติภัฎ มุธิตาธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๐

นางสาวขนิษฐา ทองวัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๑

นางสาวคัทลียา ทองรอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๒

นางสาวชณิฑฐา เผยโคกกรวด
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๓

นางสาวณีรนุช พัฒน์ขาว
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กชายธนกริชย์ กล้างาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๕

นายธนายุ ชวาลาศรีกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๖

นางสาวธมนวรรณ เยาวนาจารย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๗

นางสาวนภสร มะยะเฉียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๘

นางสาวพัตราภรณ์ สร้อยจำปา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๕๙

นายพัสกร ชุมอินทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๐

นายพีรพัฒน์ นิลจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๑

นางสาวภัทรมน ขาวนวล
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๒

นางสาววิรัลพัชร สิริรัตนาวัฒน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๓

นางสาวศรินยา ผลีรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๔

นายศุภวิชญ์ พงษ์พันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๕

นายสิทธิกร หมายปาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๖

นายธนธงธร รัตนธรรมสกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๗

นางสาวสุทธิตา สกุลดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๘

นางสาวอนัญญา แก้วกาญจน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๖๙

นางสาวอนันทรัตน์ คงไพฑูรย์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๐

นายอภิสิทธิ

์

จอมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๑

นางสาวอรยา พัฒชู

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๒

นางสาวอรษา หิรัญเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๓

นางสาวอัญชิสา ศรีมาลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๔

นางสาวอาทิตยา บุญศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๕

นางสาวเกศราพร บางแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๖

นางสาวเมธาวี พิมพา
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๗

นางสาวเหมหงส์ แก้วจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๘

นางสาวกอบกาญจน์ เพิมลาภ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๗๙

นางสาวกัลยาณีย์ ชูพยัคฆ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๐

นางสาวคนิฐตา สุขใส
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๑

นายคุณากร รัตนมุสิก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๒

นางสาวจิณห์นิภาห์ รักวีรธรรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๓

นางสาวจิรัฐิพร ไตรเมศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๔

นายชินกฤต สุทธิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๕

นางสาวฐิตารักษ์ อยู่ขาว
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๖

นางสาวณัฐหทัย วงษ์วีระธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๗

นายธีรพงษ์ บุญมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๘

นายนพดล โชติช่วง
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๘๙

นางสาวนฤมล กรดเสน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๐

นางสาวปยะธิดา สืบสังข์
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๑

นายพงศธร นามวัชระโสพิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๒

นางสาวพรชนก แซ่จิว
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๓

นายภูมิชัย วามะศิริ

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๔

นายมนพงศ์ เรืองเกิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๕

นางสาวรัฐชนก พรหมแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๖

นางสาวลัคนา รักเดช
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๗

นางสาววิชญาดา ส้มแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๘

นายวิชญ์พล ทองภู่
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๘๙๙

นางสาวศุภกานต์ พรหมเดช
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๐

นายสหัสวรรษ สังข์สี
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๑

นายสัณห์วริศ อินทร์ท่าฉาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๒

นางสาวสิริวรรณ ล้อมวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๓

นางสาวอรวรรยา ศักดิเพชร

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๔

นางสาวโสธิดา ทองลิม

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๕

นายพีระพงษ์ มาศเสม
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๖

นางสาวกานต์ชนก สุทธิรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๗

นางสาวจุฑามณี เจริญศรี
๑๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๘

นายธนสาร พันธ์เลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๐๙

นางสาวพัชรีย์ บัติโยธา
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๐

นางสาวสุดารัตน์ นวลวัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๑

นายณัฐศักดิ

์

รัตนเพชร
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๒

นางสาวศุภาพร คงเมฆี
๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๓

นายเจษฎาวุธ บุญนำ
๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๔

นางจันทนา ชัยสิทธิ

์

๑/๐๘/๒๕๐๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๕

นางจิตรอนงค์ คงแก้ว
๑๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๖

นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดา
๑๓/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กชายกรกช รัตธิยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กชายกฤษฏา แย้มพงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงกีรตา หุ่นฟู
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุ่มไม้เรียง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กชายณัฐวัตร อ่วมประเสริฐ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กชายธนธรณ์ ปลอดจินดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงธิติมา สอนมาลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กชายธีรภาพ ศรีขาว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายนนทชัย ชูบัวแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงนันท์ชพร ฤทธิค่อม

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงนันภัทร ไชยสงคราม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กชายปริญา ปาระสูตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กชายภานุมาศ ใจไว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กชายภูวฤทธิ

์

วิชัยดิษฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กชายมงคลชัย เหมือนจิตต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงมารตรี เริมฤกษ์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงรวินท์นิภา แก้วศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กชายฤทธิเดช แสงจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงศิราภา ศรีพิพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงศิรินภา ไชยฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กชายศุภณัฐ แซ่โล้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายสดายุ แอบมณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายสัณหณัฐ รักษา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงสุชาดา รองเพชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงสุธินีย์ ศรีโพธิงาม

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงสุนิษา รัตนพันธุ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงสุนิสา สะเทิน

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงสุภัชชา พรหมมาศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงสุรีย์นิภา หนูเทียง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงอจิรวดี แจ่มแจ้ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีกำปน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงอรอุมา แสวงศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กชายเดชสิทธิ

์

คงชนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงกุลวรางค์ บริบูรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กชายชยากร พึงบุญลือ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงนวรัตน์ สิงห์เล็ก
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงญานสรณ์ อินทรโอสถ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ สัมพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ถาเหลา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ถอยกระโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กชายอรรถพล อินทาวุธ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงปภารดี ดำเพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คงทวี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

พรมรักษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กชายธนากร หารสุริย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กหญิงสิรามล พิมพ์โชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กชายสุดเขต ใจรักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สัมพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ปาระสูตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายอิษรายุทธ์ ยาสาไชย
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๗

นางสาวมุทิตา เมฆลัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๘

นางสาวปญจนา เกษตรสุนทร
๐๑/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงกมลชนก มูลผล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ สอนศรีไหม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงกรกนก รำจวนจร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กชายกฤษนัย ฉัตรสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กชายกษิดิเดช

์

คงศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงกัญญานัฏ คงทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ ฉิมเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา รัตมะโน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยลบำเพิง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โหมดเครือ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงกุสุมา ระวิวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กชายจงสนัน

่

เศรษฐเชือ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงจตุพร ตรียวง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กชายจิรพัฒน์ ตันติสุโชติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงจิราพรรณ ภักดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เสนทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายชยพล แซ่หว้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณพานิช
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงชาลิสา แก้วนิคม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงฐิตาพร สมบัติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา มูลทิพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กชายณัฐนันท์ สังฆัสโร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กชายณัฐพล บัวชุม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กหญิงณิชาภัทร เอียมสำอางค์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงดลลดารัตน์ ประดิษฐพร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กชายธนากรณ์ ชูโชติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทสด
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กชายธรรณกร สังเกือ

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงนพมาศ พรหมพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงนัฐกานต์ พลายชนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงนัฐทกมล นวลศรีทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กชายนันทศัย บัวศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัส เทพชิต
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ ส่งเสริม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงปนัดดา นุรักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงปภาพินท์ ประทุมทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงปยธิดา ศิวายพราหมณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงปุณยนุช ไกรวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงพรทิพย์ นาคแจ่ม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงพัชราภา คำขม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงพิชชาภา จำนงค์พันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ สัมพันธรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงมณี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พิกุลทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงยลลดา พันธ์สระน้อย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กชายยศภัทร อ่อนรัตร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กชายยศวริศ ขันแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงรัญชิดา ณ พัทลุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงวรรณภา เชือสอน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายวิระพงศ์ มีทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงวิสสุตา หัสดิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กชายศุพโชค แซ่หลี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงสุธิศา นาคแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงสุนิษา ศรีเทพ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงสุพรรณี ทองมาก
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงสุภาพร สารทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายฬุฒิฐิพงศ์
เรืองศิลปประเสริฐ ๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงอทิติยา รักกลัด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงอนุศรา เงินยวง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงอภิสรา พรหมจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กชายอวิรุทธ์ พลรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงเกวลิน สังข์คร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา เหล็กแข็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงเพชรแก้ว แก้วเกลียง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายแกร่งเพชร เกือฉิม

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงแคทรียา ประดับลาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กชายโมไนย ลู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กชายไวยวัฒน์ แซ่หลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายกฤษฎา ชุมวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายชญานนท์ แซ่โค้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงชปาพันธ์ คงเพชรพันธุ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กชายณัฐกนก ปรีชา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กชายดนตรี บัวเนียม
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กชายดนุเดช เพ็งบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายถาวร จำนงค์พันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กชายนภนต์ สืบทายาท
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงนภัสสร หาญณรงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กชายนิติพงษ์ ฤทธาภัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๘

นางสาวพิจิตรา ก้องกาวัง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงพิมพ์เพชร พิมพ์ดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กชายพีรพงค์ ลำยาน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายพีระพงษ์ แสงเงิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงมณีการ นวลคล้าย
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงมัลลิกา ชูโต
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงมุทิตา สุปนตี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กชายวงศกร ทองประดู่
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายวชิรพันธุ์ นาคบำรุง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงวนิดา บุญนำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กชายวีระ แซ่ลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงศริลักษณ์ ทองแท่น
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กหญิงศิรภัสสร ปลอดแย่ง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงศิริบูรณ์ ธิพิมภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กชายศิลา แซ่หว้า
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงสิริกร บุญชุม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงสิริวิภา เชียวชาญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วพรัด
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงอภิชญา หึงษาชู
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงกินรี ชูแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๘

นายคมกริช อัคขนิฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เปรมกสิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงชนัญชิดา มากจริง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงณชนก ฝายไทย
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ปลอดจินดา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ทีปะปาล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงณัฐพร วุฒิจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงทิตยา เจียรมาศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายธัญเทพ เพชรเขียว
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายนวฤทธิ

์

จันทร์ผ่อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงปณฑิตา มากแปน
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กชายปารเมศ แก้วนรา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กชายพงศ์ศิริ ครุฑซ้อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงพิชามญช์ มานะจิต
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมืองประเทศ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงพิมลพรรณ สุขวิทย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงภคพร วรรณาลัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงวิมนสิริ แก้วคงคา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงวิรมณ วงศ์ปูบัว
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา กะวิกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงน่วม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา ชุมประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายสุภัทร เมฆลัย
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงสุวภัทร ราชนาวี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กชายสุวิชาญ โชครุ่งกาญจน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กชายสุเมธ มีแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงอนงค์นาถ จันทร์สมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงเสาวคนธ์ ชลสินธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๗

นางสาวกมลชนก แดงขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๘

นายจิรโรจน์ คำสอน
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๐๙๙

นางสาวจุฑามาศ รัชชะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๐

นางสาวณัฐมนต์ ถาวรพร
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๑

นายดำรงเกียรติ ด้วงช่วย
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๒

นางสาวธารทอง ศรีสุพรรณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงนริศรา รักษ์แก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๔

นายนวมินทร์ชัย ศศิสุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงบุณยาพร มีสติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๖

นายปวริศ หอมแช่ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๗

นางสาวปทมพร ปลืมกระจ่าง

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๘

นางสาวพัชราวดี ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายพัสกร อุตมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๐

นางสาวภัทราพร จิตราภิรมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีสุขใส
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๒

นางสาวรัตนกร ชนะสงคราม
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๓

นางสาวรินลณี บุญชุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๔

นางสาวลลนา เพชรทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๕

นางสาวศกลวรรณ สามเพชรเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๖

นายสหพัฒน์ สาบ้านฆ้อง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงสุนิสา คินธร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๘

นางสาวเจนจิรา ภู่ขาว
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงโสวรรณ พรหมจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๐

นางสาวจุฑามาศ พรศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๑

นายถิรวัฒน์ อ่อนผิว
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๒

นายธีรดนย์ สวนบุรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๓

นางสาวนิโลบล จวนศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๔

นางสาวมนัสนันท์ โตชนกธรรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๕

นายสหรัฐ โกละกะ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๖

นางสาวสุพิชา ชูรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๗

นางสาวนันท์นภัส เวทยา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๘

นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ
๐๖/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๒๙

นางอภิรดี แนวประดับ
๒๐/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๐

นางสาวจุฑามาศ จีระมานะพงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๑

นายรัชพล ประดิษฐบุญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๒

นายวรพันธ์ แซ่ภู่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๓

นายเดชาวุฒิ เมืองใหม่
๒๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๔

นายธรรมสรณ์ สัพสนอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๕

นายฤทธิรงค์ แพเพชรทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๖

นายวรวุฒิ ราชจินดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๗

นายศุภกร อินทรสด
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๘

นายศุภวัฒน์ จุ้ยสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๓๙

นายอภิเชษฐ์ เทพมณี
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๐

นายโกศล คล้ายทองคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๑

นายจักรกฤษณ์ จินตพัฒน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๒

นายทวัชชัย แจ้งเศษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๓

นายปณณวัฒน์ ตรียุทธ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๔

นายพงษ์ณรินทร์ ศักดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๕

นายพาสุ อุตรา
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๖

นายพีรพงศ์
กาญจนนุภานนท์ ๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๗

นายภูวมินทร์ เชวงสิทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๘

นายยุคล ศรีประสงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๔๙

นายฤทธิพร จำนงค์พันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๐

นายวัฒนา ชิราภรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๑

นายวันเฉลิม สาคร
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๒

นายสิทธิเดช จันทร์รอด
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๓

นายสุรพงค์ ชัยสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๔

นายอธิพงศ์ มีเพียร
๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๕

นายอรงค์กรณ์ สังวาลไพร
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๖

นายไชยวัฒน์ พรหมพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๗

นายกิตติภัฏ ทองเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๘

นายฐิติวุฒิ โนวัฒน์
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๕๙

นายณัฐวุฒิ นิยมจิตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๐

นายนันธวัฒน์ ระบำดี

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๑

นายมงคล ชืนจับจิตร

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๒

นายวิทวัฒน์ พัฒแทน
๐๙/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๓

นายฉัตรชัย สายเทพ
๒๒/๐๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๔

นายฐานันดร เรืองทองฉิม
๑๖/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๕

นายตันติกร ถาพร
๑๕/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๖

นายธันยากร แสงแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๗

นายธีระพัฒน์ วิจิตร
๐๕/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๘

นายนัฐวุฒิ ศรีเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๖๙

นายมิรอง วิชัยดิษฐ
๑๓/๐๘/๒๕๓๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๐

นายสรยุทธ อิศรางกูร
๐๑/๐๗/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๑

นายสราวุธ ทองฉิม
๒๕/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๒

นายอนันธวัฒน์ เพ็ญศรี
๐๗/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๓

นางสาวพันทิภา ชุมเศียร
๑๖/๐๓/๒๕๒๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๔

นางสาวอรุณกมล แปนจำรัส
๐๖/๐๘/๒๕๓๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

สัมพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อุ่นคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงจิณณพัต ภักดีคล้าย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงชลธิชา ช่วยสกุล
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาคพิน
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายชูอิจิ โทมิอิ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงณภาภรณ์ พงษ์พานิช
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา ศึกเสือ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงณัฐนิชา สุกแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กชายณัฐพงค์ จันทร์สอน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันสอน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ไตรโชค
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงทักษพร นวลวัฒน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ บุญคง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

รุ่งฉาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงนัฐชา ปามุทา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงปุณยาภา ทิพย์สุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กชายภูมินทร์ แหวนหล่อ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายยศภัทร ขวัญทองอินทร์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา พรหมทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กชายวัชระ คงเส้ง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงวิชญาพร เพชรรอด
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงศมาภรณ์ บุญพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กชายศุภชัย รอดแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงสุรางค์พิมล เข็มกลัด
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงเกตุสุดา ชูแสงศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายเรืองเดช พรหมทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงเอมอร อภัยภักดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงแพทติญา รูปงาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงโสรยา บุญเศษ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กชายกฤติน นิมดำ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงขวัญตา พรหมรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายจักรพรรดิ หนูนุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายจันทภัทร บุญพัฒน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายชยณัฐ เพชรมณี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายชูชัย สาธร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กชายฐิติพงศ์ โกละกะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กำเนิดรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายธานินทร์ เล็กขำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายธีรเพชร หนูจีน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงนัฏฐกิตตา กิจหงวน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงนันทิชา รักเมือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงบุญฑริก เกษศิลป
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กชายปญณธร แดงสุภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กชายปุณณัตถ์ สามงามพุ่ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงพิมพิศา วิทิพย์รอด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เอียมสอาด

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงมัลลิกา บัวชู
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กชายฤทธิพัช

์

จันทร์เมือง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงลักษิกา ศึกเสือ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงวรรณวิสา เพ็ญพน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงวันวิสา ใจมุ่ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงวิสสุตา แจ่มสะอาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงวิสุตา มนต์พานทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงศรัญธร นาคพิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กชายศรายุธ สมนึก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงศิริภรณ์ พงษ์พานิช
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงสรัญญา ช่วยชูหนู
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงสุนันทา รักถินเดิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงสุภาวดี เพชรเจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงสุมินตรา เกตุโรจน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กหญิงส้มโอ ชูญาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายอนันตชัย บุญชู
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กชายอนันทเดช แก่นปรีชา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงเกศิณี เวชวัฒน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงเพ็ดสะใหม คำชมพู
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ไตรโชค
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ปนน้อย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงณัฏกฤตตา คงวิจิตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ นุ่นสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์มังกร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แพรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงณิภาภรณ์ พงษ์พานิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กชายธิปไตย สว่างแผ้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กชายนัฐพงษ์ คลองโคน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงนันทิกา บุญคง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงนาตยา อินชนะ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงปณิตา พลเยียม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงปนัดดา ชาวละหาร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กชายพงษ์กฤษณ์ เพชรมณี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กหญิงพรทิพย์ เพชรชู
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายพัทธดนย์ หนูคง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ วิเชียรจินดา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงภันทิลา ชูแสงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กชายภูวดล ทองทะวัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงมัณฑณา ทิพย์มังกร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงรสนันท์ บัวชู
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายรัตนพล พิมลศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี คูคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงรุ่งฤดี มีพรหมแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงวรพร รอดแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กชายวิภู เย็นวัฒนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กชายวีระศักดิ

์

สนธิรักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กชายวุฒิชัย เนาว์สุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงสมฤดี ภักดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงสิรีรัตน์ โพธิอุปถัมภ์

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงอภิญญา มีพันธุ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ ไชยวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ คำกันยา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กชายดุลยวัต สีแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กชายธวัชชัย รักษ์จันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงปยมาศ จิตรสุคนธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงปยมาศ แก้วกู
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กชายพิภัทรพล คะรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กชายภูตะวัน นราจร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงมาลี -
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กชายวิชชากร หนูนุ่ม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๗ / ๓๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ รัตนวานิช

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กชายอรรถชัย สันทัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงอรัญญา พราหมณ์ทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กชายอัฐษฏาวุฒิ แซ่อึง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายเพชรรัตน์ เข็มขาว
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงทิพยดา แท่นนิล
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงนริสา ม่วงศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๓

นางสาวปาริฉัตร ไพจันทร์ดา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

เพชรจำนงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงพนิตา ช่วยยิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เนือนุ่ม

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กชายภาณุฤทธิ

์

บุญเดช
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงยุวดี ภักดีคล้าย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงวรรณภา แก้วเขียว
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายตรีรัตน์ อินทนะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายธนญชัย วัฒนประดิษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กชายธนาวัตร กายพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงนิวาริน บุตรศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงอริสา จิระกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๕

นางธัญญดา ฮูเซอมันน์ ๕/๓/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงกุลธิดา คงสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงจันทร์ธณี ปานแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงจิตรวดี แปะเซ่ง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงจุฑามาศ พังยาง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ เกิดอนุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กชายชนาธิป พรหมทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงชมพูนุช โชระเวก
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงญาณิศา คงเพชรดิษฐ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงญารินดา แสงนวล
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงณัฐชนน ล้วนอินชู
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐนรี ฉิมเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ช้างชาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิสอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงณิชารีย์ ติวพานิช

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายต่อตระกูล หวันประวัติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กชายต้นตระกูล ประดู่ยศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กชายทรรศพล พรหมอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงทิชากร เพชรรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กชายธนกฤต คชพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กชายธนพงษ์ ขาวบัณฑิต
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กชายนัฐพงค์ ทองดำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงนัทนันย์ คำนวนจิตต์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ จันทร์แก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงนันท์นภัส แพฮก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา หีตหนู
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงปลิตา หนูแปน
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงปวีณา ประดิษฐมล
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงปทมาวรรณ ทองชนะ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงพิชญาภา ดอกแย้ม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงพิมนราพร พัฒน์แปน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ เกิดพัฒน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงภัณฑิรา นักเบศร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ นาคเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงรัตน์ชพร นพคุณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา มากเกลือน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีจันทร์เทพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา โพธิวินารถ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สิงห์สวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงวริศรา บุญศิริ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กชายวีรพงศ์ ผ่องแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงศศิธร สังขจร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงศิริกาญจน์ อินทร์มา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงศิริลัคณา มีเพียร
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงศุภมณี หีตหนู

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงสรารัตน์ ทุ่มแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงสุชาดา จำนงค์พันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงสุภาวดี กลำเกลือน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงสุรีพร แซ่ลิม

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงอทิตญา ช่วยเพ็ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กชายอนุภัทร เมืองผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงอุมารินทร์ เรืองเกิด
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงเกตน์สิรี กลินหมี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กชายเจริญวุฒิ ล้วนอินทร์ชู
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายเนรมิต ม่วงเทพรส
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงเบญจพร กลินหมี

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กชายเพ็ญเพชร ตือติง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วงศ์มณีธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงครองขวัญ มีสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงนนิชา ศรีพิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงนุ่มณิชษา ไชยะวงศ์ษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงอาทิตยา ทองศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๖๙

นางพิมพ์ลภัส ชูรอด
๑๕/๐๘/๒๕๑๕ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๐

นางธีรา ธีรนิทัศน์
๐๔/๐๗/๒๕๐๑ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๑

นางสาวปานตะวัน อันเพ็ง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๒

นางสาววรัญญา ชุติภาพรพงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๓

นางสาวอรญา สุพรรณโมก
๐๔/๑๐/๒๕๒๐ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๔

นางสาวศิริวรรณ เฮงนิรันดร์
๐๖/๐๒/๒๕๐๓ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กหญิงชลธิชา สุขแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กชายชัยโชค คำสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กชายธันวา ใจกลาง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงปาณิศา อุ่นเรือน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กชายพงษ์สิฐ แก้ววัดปริง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงพิมพิศา แซ่เอ้า
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายภานุพงษ์ เจริญภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายวีรภัทร แก้วดำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงวีรวรรณ นาคเสน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กชายศรราม พัฒน์นำรอบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กชายศุภณัฐ บุญแทน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงอมิตตา จารุสันต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงอรทัย ศรีมาลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เทพบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กชายชนะศักดิ

์

ธิปตย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กชายธานี ศรีพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงพัชรี คำศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงภัศรา สุพิทักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หนูแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายธีทัต ชูสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กชายพีระภัทร์ ศรีพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กชายจัตุรงค์ พร้อมประเสริฐ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงภารดี สุพิทักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงรัตนา วิเชียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงสุภาวิณี คงสถิตย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทพบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายธนชัย สุขช่วยชู
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กชายธนภัทร์ เภรีกุล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กชายธันวา สละ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงปริญญา เชิดวงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายปญญา จงมีธรรม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงพจนีย์ พูนชู
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงภัทรศยา แก้วกูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงราหนะ มูฮัมหมัด
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงวรัญญา พรหมจิว

๋

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมจิว

๋

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงวาเลนไทน์ โอภาส
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงศิรินาฐ ผลชม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ สมทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายเจษสรินทร์ ช้างอินทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงเนาวรัตน์ คุ้มจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงจิราภา ศรีนวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายณัฐพล พวงมณี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กชายปรีชาพล จับจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายภูวิทย์ จารุเกษม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงมินลดา โพธิจันทร์

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงวาสนา ชูศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา หนูมงคล
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กชายธนชิต สุขช่วยชู
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงวรมน ศรพิชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กชายวัชรินทร์ แก้วกูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กชายสิริวัฒน์ แซ่ตัง

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงสุชาดา บุญประคม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงหฤทัย ศรีพบ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงฐานันดร์ หุ่นบำรุง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กชายณัฐนนท์ ไทยภักดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กชายนพดล สมทรัพย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กชายปรารถนา มิสมร
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กชายวัฒธิพร แก้วแสงสด
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กชายศุภณัฐ ชูแปน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กชายสมฤทธิ

์

สิริธนสมทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงสุพัตสรณ์ มีเผือก
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายอนุวัตร เพ็งสมมุติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กชายอัฎษชา รักษายศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๓๙

นางสาวรุ่งกานต์ มณีฉาย

๒๙/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปาไม้งาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กหญิงรุ่งนิภา ภู่เมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงวธูสิริ พันธ์ฤทธิดำ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงวรางค์สิริ ทิมบำรุง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงสุนิษา สายสมร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงเฟองลดา พริกไทย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๖

นางสาวชนิดาภา ริยาพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๗

นางสาวศุภรัตน์ แดงเสนาะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๘

นางสาวชลิตา เทวีนุกูล
๑๘/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๔๙

นางสาวปวีณา บินอูมา
๐๕/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๐

นายสิทธิชัย บำเพ็ญ
๒๓/๐๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๑

นายอัครพล โกละกะ
๐๘/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๒

นายเดชฤทธิ

์

ชัยสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงนิวาริน พัฒนสิงห์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงมณฑิตา ทองสอน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กชายอนิรุต ทองอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงวรัญญา สุราราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ พัฒน์คง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงกมลพรรณ เหลาสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงกุศลิน วิชัยดิษฐ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงดลฤดี วิทิพย์รอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงดวงฤทัย เพชรรักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กชายดุลยวัต เพชรทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงธนพร เพชรานันท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กชายธนภัทร บุญญาวิเชียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงธัญชนก ไชยมาตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กชายนรินทร์ ชืนเรณู

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ปอมน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงพิมพิศา เมธากิตตินันท์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงภษมล ไพศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายภาณุพงศ์ เจริญวิริยะภาพ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กชายภุชงค์ รักบำรุง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กชายภูมิวิวัฒน์ พัฒน์ประดิษฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กชายภูริณัฐ พวงเจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพ็ชรประดับ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงวิสสุตา ทองอ่อน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายวีรภัทร จีนย้ง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กชายศรราม ไทรพันธ์แก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงศรินธร สินธุวัฒนวิบูลย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กชายศุรสิทธิ

์

รอดจิตร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงสกุลกานต์ สุขศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กชายสมชาย บุญเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงสรารัตน์ พัฒนสิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิสาขา

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงสุพรรณษา ผอมแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงสุมิตรา สงศิริ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงสุรีภรณ์ รักบำรุง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เมษสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ วงค์กลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

เพชรสถิต
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงอลิษา ย้อยญาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กหญิงอัญชิสา พรหมเมศร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กชายเชาว์วรรธน์ โบศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กชายเอกราช ลิมแล้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กชายจักรพงษ์ คำประเสริฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงชนากานต์ แดงมณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐวิกา ทองขำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กชายธีรนนท์ จันทบูรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายนรินทร์ธร พรหมมนต์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงนิลธิดา แก้วศาลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงนุสรา แสงรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงปญจพร กายซิม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงศรัญญา คงยศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กชายศรัณู แซ่ภู่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายสุรยุทธ คงโอ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายอรรถวุฒิ อมรจรรยาพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กชายเทียนชัย บุญส่ง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงเบญญาภา พันธ์ศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายเสกศักดิ

์

สุขใหม่
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กชายแสนยากร ทิพย์ประชาบาล
๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กชายไกรฤกษ์ นาสวนรังษี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงกันณิกร กันชัยภูมิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงกุศุมา ชัยศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๓

นายจักรินทร์ ทองมาก
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงชนิพร โกละกะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงชลธิชา กลับสติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายณัฐพนนท์ ดงใจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ส้มแปนเมือง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงธัชมาศ นะมะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กหญิงนริศรา หมืนสวัสดิ

่ ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงปทมาวรรณ ช่วยแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงปยนุช นิลทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายยศภัทร สุขเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กชายศุภฤกษ์ โพธิเพชร

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กชายสิทธิชัย จุลบุญญาสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา ทองพรหม
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๖

นายเฉลิมพร เพชรปราบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายกฤษฎา เอียมสกุล

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๘

นายณัฐวุฒิ หนูสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๒๙

นายธีรศักดิ

์

ชูชีพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๐

นางสาวปาริฉัตร ทองอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๑

นายภาณุวัฒน์ มีบุญมาก
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๒

นายรติพงศ์ แก้วเติมทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๓

นางสาววริศรา สิริธรรมเถียร
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๔

นางสาววิลาสินี เมธากิตตินันท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กชายสถาพร พุฒทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๖

นายสุรสิทธิ

์

สังวาลย์วงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๗

นางสาวสุวรรณา ย้อยญาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๘

นายอภิสิทธิ

์

ไกรถิน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๓๙

นายอมรชัย โกละกะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๐

นายณัฐพร เกลียงเกลา

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๑

นายธนากรณ์ รัศมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๒

นางสาวธันย์ชนก รัตนวิเชียร
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๓

นายวุฒิพงศ์ พลายแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กชายชยุตย์ ชัยยศ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงสุชาวดี เทียมเมือง
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายศุภโชค นิลทองสกุล
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงชุดาภา ทัศน์โกวิท

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงประภัสสร ศรีเนียม ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กชายทินกร รักบำรุง ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กชายศุภกร ขำคม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กชายชยานันท์ ดำเกิด
๐๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กชายวีรกร คงคช
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กชายธนภัทร กุลงวษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงณิชารีย์ หนูจันทร์แก้ว
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กชายรัชตะ มาชู

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงจิราวรรณ สถาพร ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงธนัฐชา พรหมประสาท ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กหญิงนุชนารถ แก้วสามดวง ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงกนกพร วงศ์ลีลากรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๐

นางสาวกิตติยา งามงอน
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงจาริยา บุญลำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๒

นางสาวฉัตรตาภรณ์ ศรีทองนาค
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๓

นางสาวธันย์ชนก เหมะสถล
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๔

นายธีรภัทร สองสมุทร
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๕

นางสาวนำฝน อินทร์ชู
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๖

นายภูรินทร์ อินทร์ชู

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๗

นางสาวสุกัญญา ชัยยศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๘

นางสาวหัสริยา โพธิโพ้น

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๖๙

นางสาวอรวรรณ ปานทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๐

นางสาวกนกวรรณ คงทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๑

นางสาวจุฑาทิพย์ ทิวแพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๒

นางสาวนภาพร จินดา
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๓

นางสาวนำทิพย์ สิทธิชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๔

นายปฐมพงศ์ เฉลิมพิพัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๕

นางสาววราพรรณ บุญคุ้ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๖

นายวสันต์ วรเวทย์โกมล

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๗

นายวิษณุ สมนาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๘

นายอดิเทพ ทิวแพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๗๙

นายจตุรงค์ ศรีทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๐

นางสาวจินดารัตน์ วงศ์จินดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๑

นางสาวชนิตา ห้วยสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๒

นางสาวชุติกาญจน์ แซ่วัน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๓

นายณัฐพงษ์ ทิพประโสด
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๔

นายณัฐพงษ์ ปานแดง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๕

นางสาวณัฐริกา ซ้ายเบียว

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๖

นางสาวนริศรา ชาลพล
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๗

นายพงศ์พิทักษ์ ชูแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๘

นายพงษ์สกรณ์ คงมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายพลวัต ศิริสุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๐

นายพศิน ทองแดง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๑

นายภาณุเดช คงแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงมณีกาณจน์ จันทร์ประดิษฐ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๓

นางสาวยุพารัตน์ รอดแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๔

นายฤทธิชัย กลินถนอม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๕

นางสาววราภรณ์ วงศ์จินดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๖

นายวิทวัส ภูริวัฒน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๗

นายวิวัฒน์ ชฎากรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๘

นายศิริพงษ์ วงศ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๕๙๙

นายศิริมงคล เพชรนุ่น
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๐

นางสาวศิริวรรณ มากด้วง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๑

นางสาวศิวพร ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงศิวลักษณ์ อุดมรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๓

นายสหัสวรรษ รอดสกุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๔

นายสันติภาพ บุญแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๕

นางสาวสิริรัตน์ พริมเพรา

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๖

นางสาวสุชาฎาร์ เกลือนเมือง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๗

นางสาวสุชาวดี อินทรศร
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๘

นายสุธี ศรพร้อม
๐๓/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๐๙

นายอดิศักดิ

์

ชัยกูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๐

นายอภิรักษ์ ชูแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงอรทัย บุทธนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๒

นางสาวอาริยา สิงพิทักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๓

นางสาวอาริยา แก้วคงคา
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๔

นายอิสรพงษ์ ภิรมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๕

นางสาวกมลชนก สการัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๖

นางสาวกมลชนก แก้ววงษ์วาล
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๗

นายกัมปนาท คงคชวัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๘

นางสาวกาญจนา ดำเรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๑๙

นางสาวกิตติมา วงศ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๐

นางสาวจิระดาภา พงษ์สุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๑

นางสาวจุฑามาศ ศิริ
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๒

นางสาวณัฐสุดา พุ่มนุ่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๓

นางสาวดวงฤทัย ชูแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๔

นายตรรกวิทย์ ราชฉวาง
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๕

นายทักษ์ดนัย นุ้ยคง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๖

นายธนวรรษ โกงเหลง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๗

นายธนาคาร พันธ์เล็ก
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๘

นายธนารักษ์ อักษรทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๒๙

นายธนาวุฒิ ศรีกาญจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๐

นายธานาคาร เหรียญทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๑

นายธีรพงศ์ ช่วยเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๒

นายธีรภัทร์ สุรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๓

นายธีรวัฒน์ ทองนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๔

นายปฐมพงษ์ ด้วงแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๕

นางสาวผกามาศ แซ่ทัง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๖

นายพงศกร พืชผล
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๗

นายพรชัย เพชรโตรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๘

นางสาวพรไพลิน สุทธิธรรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๓๙

นายพลกฤษณ์ ดิษฐลำภู
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๐

นายพัชรพงศ์ ละม้าย
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๑

นายภูริช ดำฉวาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๒

นายภูเบศ จันทร์เพชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๓

นางสาวรจนา ม่วงแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๔

นายระพีพัฒน์ พูลแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๕

นางสาวราตรี เกลียงกลม

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๖

นางสาวรุ่งนภา สมรักษา
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๗

นางสาววนิดา สงค์หนู

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๘

นายวัชรเกียรติ แซ่วัน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๔๙

นายวีระชัย หนูเอียด
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๐

นายศักดิสิทธิ

์ ์

เทือกทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๑

นายสถาพร แก้วประไพ
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๒

นางสาวสิริวิมล ซู่สัน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๓

นางสาวสุพัตรา รักสม
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๔

นางสาวอทิตยา ชัยสิทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๕

นายอนิรุต ศรีรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๖

นายอนุสรณ์ มีแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๗

นางสาวอังคณา หนองลุง
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๘

นางสาวอารยา ศิลปะนุรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๕๙

นางสาวอารียา สีทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๐

นางสาวอาลิษา โนวัฒน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๑

นายเกียรติศักดิ

์

กล่อมกลัน

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๒

นางสาวเบญญทิพย์ ศรีพัฒน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ละม้าย
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๔

นางสาวโยธิกา ราชสังข์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๕

นางสาวไพจิตร สุนทราวงษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๖

นายจตุพร สวัสดีมาก
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๗

นายจตุรงค์ คลิงนวล

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๘

นายจักรภัทร ดวงทิพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๖๙

นางสาวจุฑาภรณ์ ลือเลือง

่

๐๕/๐๑/๒๕๓๙

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๐

นางสาวธัญวรัตม์ หนูภัยยันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๑

นางสาวนริศรา ยกเลือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๒

นายนัฐดนัย หวานอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๓

นายนันทวัฒชัย สุขกรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๔

นายพีรพงศ์ ไชยยศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๕

นายภูวิพัฒน์ วัฒนกุลฐิติรัฐ
๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๖

นางสาววรรณวิษา บุญเรือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๗

นายสมโชค ดำเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๘

นางสาวสุมิตา พรมดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๗๙

นายอธิศักดิ

์

จูมแพง
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๐

นายอภิวัฒน์ ยงทิว
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๑

นางสาวอังคณา ศิวิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๒

นายอานันท์ สายสุข
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายกฤษณะ วงศ์วานิช
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงหีต
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายชนสิษฎ์ ผันผ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ นิยะกิจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กชายภาสกร วิชัยดิษฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายภูวนาท มีสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กชายภูวเนศวร์ ยุ่งจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กชายศุภฤกษ์ คงเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายอนวัช เมืองประสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กชายอัษฎาวุธ วิชัยดิษฐ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงกชกร ทองสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงกฤษณา แซ่ตัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศุภมิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงกัลยพร สุพัฒน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงญาดา จันทร์ดำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงฑิมาพร ลันซ้าย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เพ็ชรชู
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงณัธรดี เอียดทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงตรีทิพ นาคพัฒน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงธีรตา แซ่ผัวะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงปยมาศ สระทองพูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงพรรภษา ส่งประเสริฐ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน ทรงประเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงรวิปรียา กลับทับลัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กหญิงวนาภรณ์ เชาวพงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงวริญพร วงศ์วิระชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงวิพาวรรณ ปาปะโข
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงศรัณย์พร จันทร์แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงศศิมา ช่วยสังข์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงสุจิตรา นิลเวช
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงสุชานันท์ รอดแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงสุตาภัทร สีโทน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงสุนิตา ทิพย์รวย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงอภิษฐา คมสัน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงอรัญญา พละเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ กันเทียง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงอรวรรณ แก้ววัดปริง
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงอรวรรณ แก้วคง ๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงอาทิตติยา ศรีอาด
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงอารดา มานะซิม ๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงอาริษา ไกรทอง
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กชายจิรกิตต์ ณะสีทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กชายธนกร วิริโยคุณ ๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กชายนันทการณ์ ยอดสมุทร
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กชายศุภนัฏ แก้วผอม ๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงชญาดา เจนสมุทร
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงชลิตา ทองงาม
๒๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงณัฏฐา หนูคง
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงพรรณทิพย์ ไชยรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงวรรณศิริ แสนอภัย
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงศศิธร ชำนาน
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงหัทยา ภมรศาสตร์
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายศิริวัฒน์ คงเกิด
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงดวงกมล แก้วมณี

๑๒/๒๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงดาริณี กองกุล
๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองใหญ่
๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงรัญชิดา รัตนรักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงวนัสนันท์ ช่วยน้อย
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงวันทนา อัปะมะเย
๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงอริสา พานคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงอัจจิมา ไวว่อง
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๔

เด็กชายกันตภณ จำใบ
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กชายณัฐติชัย สาระทิพย์
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กชายณัฐนนท์ แสงสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ยอแสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายศุภชัย จินะ
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กชายศุภณัฐ รังสิธน
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กชายสิงหา สุขสำราญ ๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กชายแสนศักดิ

์

ศักดิศรี

์

๖/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กชายหาญณรงค์ เอียดทอง ๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กชายอนุเทพ โยรัมย์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กชายอภินันท์ ลันนาวา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงเกวลิน ตือติง

่

๒๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงชฎาภรณ์ วัฒนสิทธิ

์

๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงฐิตาภา สมทอง ๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงฐิติภา แถวนาชุม
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงธันญารัตน์ ดอกดวง
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นิลเวช

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงธีรดา สุขหนู

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กหญิงนัฐฐาพร ขวัญแก้ว ๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี ขาวมี
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงสกาวใจ หนูชุม ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ดำคง
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงอมราพร สมจิต ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ โพธิอ่อนแย้ม

์

๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ เต็มวิจิตร
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงอรญา เณรัญชล
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กชายเขมทัต วิชัยดิษฐ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายประกาศิต แสนหมืน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กชายภูวดล ชูพยัคฆ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เกลียงสุวรรณ

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองหนู
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๑ / ๓๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงเกศฤดี ดำคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา ขุนหลัด
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงทิพย์ยดา เขียวอ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงนภัสสร นิยะกิจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล นวลปาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา งามนิมิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงอัคนา สุวรรณเอนก
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงอัญทิมา แซ่อุ่ย
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจนพิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กชายธนพล คะเณกิจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กชายนัฐพงศ์ ฤทธิธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กชายปฐมพงศ์ ไตรโสรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กชายพงษ์พันธ์ ทองพิจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กชายภากร เส็มสัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนหลัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ อุ่ยประเสริฐ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๑

นางสาวณัฏฐชญา ชือมี

่

๒๒/๓/๒๔๗๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๒

นายณัฎฐพงศ์ แก้วมีศรี
๑๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๓

นายอุทัย ช่วยสกุล
๑๗/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๔

นางปาลิดา เส้งสุย
๐๕/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กหญิงนัชชิรชา จ๊ะนวน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงพรชิตา นาซิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กชายชญานนท์ วิชัยดิษฐ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงชนกานต์ ใจสว่าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงวรัชยา แก้วพิชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงวันรพี วัชรสินธุ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายสรพัศ ทองเผือก
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงอริสรา แสนสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กชายไกรสิทธิ สุรภาพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กชายฆนากร ชัยช่วย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงจิรภิญญา กังแฮ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จิตรเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงชลธิษา พึงประชา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายณัฐดนย์ เสวกจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กชายภัทราวุธ ช่วยมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๒ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กชายราเมศวร์ บัวทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กชายวิชชากร ผาทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ แจ่มสุริยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงอลิสา รุ่งโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงอัจจิมา ทองศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงกมลศรี ศรีนรคุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กชายบัณฑิต เชิดนิล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงปยาพัชร พรหมสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงสิริฤดี อุปการสงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงสุขุมาล เกิดขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กชายสุรพล เพ็งแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ญเกิด
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มีแสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กชายธาราเทพ สุพรรณโมก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ คุ้มวา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๕

นางสาวอโนชา เพชรศรี
๒๖/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๖

นางณัฐชยา เหมพลชม
๑๔/๐๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๗

นางสาวจิราวรรณ นามวิเศษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๘

นางดรุณี นิยมการ

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๒๙

นางสาวนรีนุช ดาวรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๐

นางสาวนันทธิดา เกตุแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๑

นางสาวนันทิตา ศรีวันทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๒

นางสาวศศินา เมืองนิล

๑๘/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๓

นางสาวเพ็ญนภา ไกรนรา
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๔

นางสาวจุฑามาศ เยียวรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๕

นางสาวสุธิดา ชิณวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๖

นางสาวอภิญญา ด่านสุวรรณกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๗

นายอัครพล ทองคำสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หนูเพ็ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ไชยจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงกิติญา วัชรสินธุ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา กาญจนดิฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงจณิตตา จันทน์ดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงภูริดา สมรูป
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงมิเชล มีเดช
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงจันทิมาพร จรเปลียว

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงญาดา มหาผล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กชายนิติภูมิ เทพรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงรัชนีกร ทองเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงวรวีรญา ปุราณะพงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงแพรววนิต จิวพัฒนกุล

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงโสภิดา นาคพุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ นามกันหา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงชญาดา คงเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงชญานิศ คงเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงชาลิสา แข่งขัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงณิชา เอนไชย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงธนภรณ์ มะลิโส
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงวริษฐา วิชัยดิษฐ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงศิริพร ใจสา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงกนกพัชร ชนะปลืม

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายชณวรยศ จันทร์งาม
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิรกุลยวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กชายณัฐภูมิ แสนสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย วัตสัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กชายธนกฤต บัวสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ บัวจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงภควดี ภูผิวเมฆ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงภัคจิรา สมหวัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กชายภาคิน จันทร์แดง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ บัวอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายภูมิฉัตร แน่นอุดร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กชายมัดชีมา อัครผล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงรพีพรรณ อินทสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงวรลักษณ์ พรหมชุณห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กชายวัชรพล ยอดดนตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กชายวิศณุ จอยซี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายวีรภาพ บุตรยัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายวุฒิชัย แสงงิว

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๔ / ๓๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายศุภกร โสสีทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงศุภานัน พรมจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กชายสมิท ทองเผือก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงสริตา นาคราช
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงสาธิกา กรุงแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กชายสายชล คำวันดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงสายใย คำวันดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กชายสิรภัทร แซ่เฮ้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กชายหมืนหาญ

่

จำนงค์จิต
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กชายอนันดา คาซาโน่
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กชายอรรถภูมิ มนตรีโพธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กชายอัครพงษ์ สุรัจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงเขมิกา ปจฉิมทิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กชายเมธัส นาคเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กชายเริงชัย ปานซัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กชายเอกนรินทร์ วรบุญญา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ บัวทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กชายจีรวัฒน์ ศาลาแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ วิลาสประภัสสร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงฉัตรระพี จินดาวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงชนัดดา สิทธิชยาพรกุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ คงประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงชลธิชา จ้องโก้
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงชัญญา คงทน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันทองชัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงณิชากร เกตุชู
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายติณณภพ ธนาวุฒิ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กชายธนกร เจริญสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายธนดล จันทร์หอม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ สุขมาก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กชายธนวิชญ์ ผาดำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงธันยพร หยาใส่
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขศักดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงนภาภรณ์ หนูทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงนริศรา เสนาพล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายปญญวัฒน์ สังข์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงปยพัชร ณ สงขลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงภัชราภรณ์ แซ่อ๋อง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กชายภูมินทร์ เพ็ชรสังข์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายภูษิต เพ็งพิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงรัชนก ศรีธรรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ มันเขตวิทย์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กหญิงรัตนมณี สุ่มมาตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงสุวพิชญ์ กันยาประสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กชายวิรพันธ์ บุญทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กชายวุฒิชัย มาลิสา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงศศิวิมล โชติวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงสรัสนันท์ ผิวนิล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายสัภยา แซ่ย่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายสิรวิชญ์ จิตรมุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงสิราวรรณ แสนกือ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงสุกฤตา วิเศษศักดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กหญิงสุภาพิน สุดนาวา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กชายหฤทธิ

์

เรืองสูง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กชายอัครชัย อุ่นเจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงอินทราณี แซ่อ๋อง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงอุมาพร สระพันธัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ คุ้มพร้อม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กชายแสงสยาม โลว์นาร์ท
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กชายกฤษณเวช อยู่เย็น
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงกานต์ศิริ พรมจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงขวัญฤดี เปงอิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงจันทกานต์ คงมุสิก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงจันทร์ฐิมา หิมวันต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงจันธิรา กุลทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายชนารัตน์ เมืองทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงชุติมา ชินกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองพูน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กชายณัฐเดช แซ่ด่าน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กชายทักษ์ดนัย คงแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กชายธนทัต สีดาแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ อินเกลียง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงธัชฌานันท์ ชลสินธุ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายนพดล มณีเพ็ชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงนภาพร เงินแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงนัฐริกา ธรฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงปฐมาวดี คงช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงปลายฝน ปนหิรัญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายปุรชัย พรหมรักษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิริกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กชายภูริช เกลียงเกลา

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงรวิภา มณีรัตนโสภณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กชายราชโล วะสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กชายศุภฤกษ์ ปญญาดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กชายสรายุทธ เยาวราช
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงสลาลี สีจง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา สุดนาวา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงสุมิตตรา พิมทะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงสุรัสวดี ยอดไสว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนนนท์คำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงอรอุมา แซ่จัง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงอาริสา ผลาผล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อักษรแปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา เกาะแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กชายเชาวลิต ดำเนียม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กชายโจ ใจทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงกนกนิภา ไพเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กชายกาคุ โยชิดะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กชายกิตติคุณ คำปากดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กชายคณาธิป อินทร์คง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายคุณานนท์ ฤทธินำ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กหญิงจุฑารันต์ ตะฮ่อ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงฐิติมา ยอดทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงณัฐพร สะราคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงธนกร สวัสดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงนงนภัส บุญมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงนรารัตน์ รัตนโกสม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงนารารัตน์ ยาหอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา วารีสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายปรัญชัย นาโควงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงพรรณนิดา มีแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กชายพลาธิป สีดำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงพัชจินันท์ จันทร์พุ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงพัชราภา เหล่าจูม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายพิเชตชัย ศรีทะนนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงลินดา แซ่ตัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงวันวิสา ณะวันทา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กชายวีรภัทร กุลเกษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กชายสิระภพ รามวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา ชืนลดารมย์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กชายหวันอรุณ โสะประจิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กชายอนวัช จำลองกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณอ่อน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ จันทะสอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กชายไวยวิทย์ เปาะจิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กชายทรงกลด ดีมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายทรงพล แม้นรัมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กชายธนารัตน์ ปานมาส

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กชายธรรมรัตน์ เจริญภักดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กชายยศกร เขียมวัชระ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงสุวิณี บุญทัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงเพชรลดา ประจวบสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงจรีนันท์ ภาสกล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงจันจิรา ชนะพล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ อินพินิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงจีรารัตน์ ไตรสีมา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงชนากานต์ สวัสดิรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงญาตาวี บุญชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงญานิกา บรรจงรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๘ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กชายนครินทร์ เอียดแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงนฤมล รอดอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงปาณิศา บุญราศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงพนิดา
ปานพรหมมาสตร์ ๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ แม็คอัลพาย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ จันทะปน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายภูมิศักดิ

์

นามณีชม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ดรพล
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กชายศิวรินทร์ ทองมาก
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กชายศุภชัย บุญเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายษมากร แก้วประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงอาทิติยา สุขสวัสดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงกนกพร คตะวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายคณิน ชำนาญฤทธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กชายธนกร เทพเลือน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายปกรณ์ เดชพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายปฐมพร พงษ์เพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายรณกฤต จันทะปญญา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กชายวิษณุสรรค์ วะเศษสร้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงอัจฉรา นครพัฒ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายเจษฎา แสงทองประทุม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงเพชรพลอย นำทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายโจนาธาน ฟริทซ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงกาญจน์ธิดา ปนสุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงจิระธิดา พรหมสวี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์เพชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มีสังเกตุ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายตันติกร สมนึก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงนงนภัส ผลผลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กชายนพคุณ หน่อทองหลาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงบุลภรณ์ ปูตาแสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงปาลิดา สุขใส
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงพัชราภา เจริญสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ จันหลุย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายพีรวัฒน์ ฉวาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงยุพเรศ ศรีธาตุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายวัชรพงษ์ พันธ์โยสี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงวิชชากร ดวงประทีป
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายวิชิตชัย บุญยิง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เถาว์ชู
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงศิริวรรณ อภิธรรมวิวัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายสรวิชญ์ บุญกวย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ สมัยกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายสักรินทร์ จันทร์สมมิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงสุภาพันธุ์ พรหมจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ จันทร์มา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายอานนท์ บัวสด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๗

นายสมพล ไพมณี
๑๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงกชวรรณ จันทรมังคละศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงกฤตชญา โคทนา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงขวัญชนก เขียวอุ้ย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

มาลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงชญานุตม์ ผิวมณี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงชยธิดา สงวนพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ เณรแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายธนกร สาสนทาญาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงธนภรณ์ คงทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงธัญพิชชา ขันภักดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กชายธีรเมธ อะลามัคนี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายนรวีร์ วิทวัตรกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายนราธิป ยศวิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงประภัสสร แสงสุดตา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงภัศสร แก้วชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงรัตนา ตุ่นแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายศักดา ธิโนชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายศิโรธร โสพิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายสุทธิวัฒน์ บัวคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงสุภาวดี ศิริสมบัติ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงอลิสดา ขนอม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กชายอัมรินทร์ โฉมงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กชายเดชาธร ทองศิริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กชายเดชาพล เกษางาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงเนาวรัตน์ บุญชัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงเบญญทิพย์ ขนุนอ่อน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงแสงเดือน ยังพลขันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงกรกช รัตนเสรีเกียรติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงกาญฤทัย พัดชู
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กชายกิตตินันท์ นาคยิม

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ชุมมะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กชายจีระวัฒน์ นาคนุช
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ช่วยดำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กชายชินวัฒน์ เชือบ้านเกาะ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รูปงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กชายณัชพล พันธ์ไม้
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายณัฐพล พุทไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กชายณัฐพล เทพทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงณัฐรุจา จันทร์ทรัพย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์สุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงดวงกมล รักหวาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงดารุณี โนนสว่าง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายถิรวัฒน์ เกตุแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงทัศวรรณ แก้วดวงดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กชายธิปตย์ แท่นประมูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงนิชานันต์ ลอย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงบุษรา ศรีจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กชายปภังกร เทียมเทพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงพิชชาพร หนูนุ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ อันทามา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ยืนนาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ฟกศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กชายศิวกร โชติกรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายสรายุ คงนอก
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงสุณิสา กลินหอม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงสุนิษา แซ่อึง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เดชเกิด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ รักษ์ดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงเมธาพร มีเพียร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงเสาวภา ปานวัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงญาดา พูนสำราญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กชายณัฐดนัย วงศ์จันทา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กชายณัฐพร พิทักศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงณิชนันทน์ พรมเสาร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กชายดามพ์ ด่วนเดิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงดาราวดี มือสันทัด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กชายธัชพล สุขโข

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ผลลาภ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กชายธีรัช บัวดำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กชายนฤเดช ม่วงใหม่
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงพรธิตา แสงสมุทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กชายภัคพล ใจสุภาพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงภัทราวดี สมสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กชายภาสกร วงษาวัตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงระพีพรรณ พันธุ์นรา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กชายวรวุทธ รักชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กชายศรราม สุขสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายสันติภาพ พลชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กชายสันติภาพ เขตสระน้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา หารเอียม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายสุธาริน ยอดสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กหญิงอภิญญา อ้วนเต็ม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายเจษฎา เข็มกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงไหมแก้ว ชูเชิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงไอลดา พิมพ์สวรรค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายจักรธร หิมทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ศรีขวัญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา หิมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ อักษร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กชายธนพัฒน์ เรืองทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายธีรเดช คงมาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงปฐมาวดี ทองเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กชายพรชัย ทองเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายพสธร ประสมเพชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองมัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๔
เด็กหญิงมนทิราวรรณ

ตระกูลคำม่วง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ มีเดช
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ ลิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงวาสนา นาคบำรุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กชายศราวุฒิ ทองพัฒน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายศักรินทร์ ศาลางาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กชายศุภนัฐ ชลถาวร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงสริตา แก้วสังวาส
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงสุกัลญา ไวเขตกิจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงสุภาพร ทองมัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงสุวรา นวมเผือก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงเขมจิรา รัศมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กชายเติมศักดิ

์

บุญมาก
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายจักรวาล เจริญผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หัสนวล
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายพิศณุ จันทโร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กชายภคิน ศาลางาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กชายศรราม รักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงศศิธร เกตุนุวัฒน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมใจหมาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กชายจักรพงศ์ ทองมัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กชายณัฒพงษ์ บุญสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กชายธนายุต สงมาก
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กชายธวัชชัย พลรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กชายปริยศ เรืองพรหม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กชายพศิน ทองสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงพัฒน์นรี บุญทองกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงรัตนพร อดีตรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงวันนิษา ใจซือ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายศิวกร มีแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา จันทรัมพร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงสุพรรษา สามสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มีเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กชายสุรรัตน์ พัดชู

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

คำแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายเกียรติพงศ์ เรืองศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายเสกสรร ขาวนวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กชายโกมิน สรษณะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายไกรวิชญ์ รักกะเปา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายพิธาน
เซกิ เดมิกเอซเซน ๑๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กชายอภิณัฏฐ์ เจริญสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายเอกศักดิ

์

คุ้มพร้อม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กชายอิทธิกร ชูใจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรบุญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงภัทรวดี ยืนนาน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงศิริพร เฉลิม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงปนณิชา ทองรอด
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงสมิตานัน บินสหัส
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงนภสร หนูดำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิคอัพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงอาสยา สมวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงปยะพร ดีหนู
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงอริษสร นอกเมือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงจันทราทิพย์ วงศ์ชาตรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงปรียาพร ธรรมชนะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงพรพินิต สุจิต

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงชนันธิดา เกิดไกร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงจันทรรัตน์ ขาวด่านเหนือ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ อุ่นเพ็ญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงธมนวรรณ คงจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ รอดพ้น
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงพัชรวดี ใจเย็น
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงธนัชพร สุขบัวแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กชายอัครพนธ์ หมายเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงญาณธิชา พลละคร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

วัดละไม วัดละไม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๔ / ๓๐๙

้
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สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายพนม สุวรรณทิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กชายสิทธิโชค ใจรักษ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กชายสงกรานต์ วงศ์คำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กชายฤกษ์ชัย ขันเจ็ดริว

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กชายศรยุทธ์ ภูศรีฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กชายชนุดม แซ่บ่าง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายณัฐภัทร เพชรรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายถิรวัฒน์ สามสุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายวิษณุ พรมเดช
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กชายชนาภัทร ศิลปศร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กชายอภิชัย เทพรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กชายศราวุธ ขันตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กชายสุรสีห์ พงศ์ยูโซ๊ะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ เชาว์ฉลาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กชายเฉลิมชนม์ ขาวพลศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มะลิโส
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กชายสุริยา พิมพา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กชายนันท์มนัส พูลผล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายวรพล บำรุงรัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กชายสิทธิโชค แซ่อุ่ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กชายสุภนัย ศรีบุญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กชายอภิวิชญ์ กลับกลาย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงสิริมา บุคะจำปา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงธันยารัตน์ อบรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ดีหนู
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงศจีรัตน์ สมบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงธนภรณ์ แสนศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงชนิดาภา นพชินวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงปนัสยา บรรลุดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงจิราพร จันทร์สวย
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงมลิษา อ่อนชืนจิตร

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ แกนอิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงสุวรรณา เหล็กมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงซาเนียร์ หมัดอะหลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๕ / ๓๐๙

้
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สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ศุภเสถียร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงกรพินธ์ หาญประจญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงฐิญารัตน์ สุขเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กชายกฤตพิชญ์ ฤกษ์ใหญ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงจิดาภา แสงนาค
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กชายขจร ชัยสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กชายอิศรา ตังใจ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กชายอรรถพร สาดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กชายวาริช บุญยงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายพิทักษ์ชัย ปลอดจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กชายธีรกร ธีภูเวียง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กชายปณณวิชญ์ อักษรสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายขัตติยะ อยู่ดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กชายอาลี ชูเกียรติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กชายชยากร จูทิม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายฮัมดี มณีหิยา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงทิพย์รดา แซ่ถี

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงพิไลวรรณ จันทร์ผ่อง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงธัญญากร คุ่มสังข์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงภวรัญชน์ สมใจหมาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงเกษรินทร์ เมฆอรุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงณัฎฐกมล มีจันโท
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงราชกัลญา ขาวภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เพชรรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงอรวี ผลผลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กหญิงถิรดา ยานะแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงชไมพร พึงสละ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงนันทฉัตร มาร์คาแฟร์รี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กชายธีรภัทร รังษีบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงพิริสา ขุนพิบูลย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กชายรติพงษ์ ชุ่มชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กชายปภังกร ศุภกิจรัตนากุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กชายธีรภัทร ไพโรจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กชายจิรโชติ หนูโต
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญสิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๖ / ๓๐๙

้
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สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงปวีณ์นุช วรวิสุทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงจินตนา นวนมุสิก
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงสุธรา รักไทย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงแพรทอง พันธ์ศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ธีภูเวียง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงวิริญญา คู่กระสังข์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงศิริภัทร บุญช่วย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงพัชรธิดา ใจเย็น
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กชายชยากร แก้วเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เปรมสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กชายนฤเบศร์ ยืนนาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กชายพงศ์ศิริ ขวัญทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กชายนันทกร สืบดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กชายณฐพล เซียสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กชายเขมชาติ ศรีจงกล
๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ตันเจริญ

๊

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงพัชรดา แสงมี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงปุญญิศา สุมงคล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงปยธิดา ส่วนเสน่ห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐนรี นาคแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยืนนาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงอรปรียา สุพรรณพงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา แก้วคงธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงอักษรา ธรรมรงศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กชายจีรภัทร ชูดวง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงธิติมา ชัยราษฎร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ โปศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กชายวรายุทธ เพชรรักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขุนนะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายสรวุฒิ สุขช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงอภิญญา โสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กหญิงเยาวเรศ ทองเหลือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๒

นายนัท บริโยด์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๓

นางสาวเย็น บริโยต์
๑๓/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๔

นายกิตติพงศ์ ศรีใย
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๗ / ๓๐๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๕

นายจักรพงษ์ เกตุแปน
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๖

นางสาวจิราภรณ์ รักษายศ
๐๙/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๗

นายชัยธวัช ทิพย์โท
๓๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๘

นายชัยวัฒน์ จันทร์มาก
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๓๙

นายชินภัทร จันทนาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

บูรณา
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๑

นางสาวดารารัตน์ พุทธแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กชายนัฐธศักดิ

์

ขาวจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๓

นางสาวปยะนุช รัชชะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๔

นางสาววันดี คงวุฒิ
๒๓/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๕

นางสาววาสนา รักชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๖

นายศิรวิท หีตเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๗

นางสาวสุกัญญา อุดมรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๘

นางสาวสุกัญญา แสงเดช
๒๓/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๔๙

นางสุภาณี จันทร์พฤกษ์
๐๒/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๐

นายสุเมธ ฤทธิธรรม
๑๖/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๑

นายอดุลย์ จันทร์พฤกษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๒

นายอนุวัตน์ ศักดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๓

นางสาวอมรศรี รักษายศ
๓๐/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๔

นายอรุณ สุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๑๘

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กชายอัฐธพล อุปลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๖

นายเกียรติศักดิ

์

ศักดา
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๗

นางสาวเพ็ญวดี คลังสมบัติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๘

นางสาวกิจมาศ ทองประดิษฐ์
๐๖/๐๕/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๕๙

นางจิตรา ยกย่อง
๐๘/๐๓/๒๕๑๘

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๐

นายจิรภัทร วราชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๑

นางสาวจิราพร โง่นสา
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๒

นางสาวณัฎฐธิดา สิงห์สุ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๓

นายทัช โคตมิตร
๑๖/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๔

นางสาวทัดวรรณ คลองตรง
๑๕/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๕

นางสาวนารีรัตน์ อินม่วงไทย
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๖

นายปรเมศ เวชอินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๗

นายพัฒนศักดิ

์

แซ่บ่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๘

นางสาวรจนา หีตหนู
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๖๙

นางสาววริศรา เกิดทรัพย์
๐๔/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๘ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๐

นางสาววิภาภรณ์ พุ่มกะฐิน
๑๒/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๑

นายวุฒิไกร บัวหนุน
๑๙/๐๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๒

นายสิทธิพงษ์ หมวดยอด
๒๗/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๓

นายสิริพงษ์ ศักดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๔

นายอดิศร วงค์พิพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๕

นายอภิสิทธิ

์

จันทสุวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๖

นางสาวอุไรวรรณ อินไข
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๗

นางจิราภรณ์ อุทัยศรี
๑๘/๐๖/๒๕๐๖

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๘

นางบุปผา คีรีมา
๐๔/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๗๙

นายวงวิทย์ ศักดา
๑๓/๐๙/๒๕๑๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๐

นายกฤษฎา ภิรอด
๑๒/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๑

นายชัญญาพัฒน์ ทิพรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๒

นายธนสร รัชชะ
๐๒/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๓

นางสาวจุฑามาส ศุภลักษณ์
๓๐/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๔

นายจักรพันธ์ นวลสุทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๕

นางสาวภิญญดา ศรีคิรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๖

นางอโณทัย คำจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๗

นางนภาวรรณ ธรฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๘

นายศตราวุธ ธรรมแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๒๕

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงกมลวรรณ พิมพ์ลอย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ สมาคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงจันทิรา รัชชะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กหญิงจิราพร รักทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กหญิงชนัญญา ทิมนุ่ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กหญิงชีวภรณ์ แซ่เจีย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กชายณัฐพนธ์ โคตมิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กชายทวีชัย สิทธิโอน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงนันท์ชพร เคลือนทอง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงรัฐลิกา มุกแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กชายศรายุทธ สุดสิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงสมฤทัย รักเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กชายสิทธิพร ชูสุวรรณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายสิทธิราชย์ สมเพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ลีราช
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงสโรชา ไชยทิพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

สมเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายอรรถวุฒิ แซ่อึง

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงอริสรา คงพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงเกตุกนก แก้วมณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ อุทิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กชายจีรพัฒน์ ไพลอย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรรอด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ โกษาศีล
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กชายธีรภัทร สรกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงนงนภัส แสงเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงพิมสิริ รักทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ เพชรรอด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงยวิษฐา แก้วสิงขรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กชายสิงหนาท พลจร
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีใย
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงสุทธิพร อินทรสาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา สุภาวหา
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายอนุวัตติ

์

หนูพริก
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ คงภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงอรวรรณ ภิรอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๖

นายกิตติพงษ์ สุทธิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายคทายุทธิ

์

หนูสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายจักรกฤช สีสืบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงจิรัสยา เทียมทัด
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เคลือนทอง

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงณัฐชพร ชาธิพา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

วิเชียร
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ แววมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายนัฐวุฒิ ราชพิบูลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายประเวช ประมูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กชายพลวัต ศึกเสือ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายภัทรยุทธ วรรณคีรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงมุกดา ทองกุนา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงรัญชิดา วัชนะเสน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงศศิวิมล อินทร์ยอด
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กชายสุรชาติ ศรีนอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงสโรชา โอชา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงอารียา ศิริ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กชายกฤตเมธ ฉวาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงกานต์รวี เกตุสิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงชนากานต์ แก้วชู
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กชายชยณัฐ ประจบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายชยากร ทองยวน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กชายฐิรพงษ์ แพทย์อินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงณัชฐิฌา ทาหาญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ศรีชาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชนะอักษร
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กชายธนกร ประมวล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กชายธนพงษ์ ยีสุ่น

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กชายบัณฑิต โพธิธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แสงรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กชายปานุวัฒน์ แก้วอนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เผือกภูมิ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงปณฑิรา แก้วนำเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายพงศ์วิศิษฎ์ บุญเลียง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กชายพงษ์กรณ์ นิลเวช
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายพิชชากร สอนทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ คชโสภณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ปาลคะเชนทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายพุทธิพงษ์ ชาญณรงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงนิชาภา รักกะเปา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงมลิสา วิเชียรวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงอนิสา สมศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงอมลวรรณ ภูมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กชายอัคร์เดช ทองคำผุย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงเมสินี สถาพร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กชายไวทยา ด้วงเสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กชายกวินเพชร ชูวารี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองชะอม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๑ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงกิรณา โมรา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายจักรพันธุ์ ศึกเสือ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงชนาภา รัชชะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายฐิติกร น้อยยาสูง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กชายถิรพุทธิ

์

หอมสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงธรรญชนก รัชชะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กชายธัชธรรม สมบุญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายธีทัต ทองพูน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงนนทิชา เทียมยม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงนฤมล กุลคีรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงนันท์ชญาน์ รักเกียรติ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ปนทโมรา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงปฏิรนันท์ เมืองปลอด
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายปรัตถกร เดชเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงปนทอง ศรีนาวา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ชมเทศ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงพัณฑิตา เพ็ชรเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา บุษราคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กชายพิชิตชัย สาขา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงพิมพ์วรัชณ์ เจริญพงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กชายพีรพล แก้วธรรมรัฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายพีระวัฒน์ แก้วลำไพ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงภัคธีมา วิเชียรวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายภานุพัฒน์ พาเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กชายภูริณัฐ ตันตสีมันต์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายภูริณัฐ รัญเผือก
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงรวิสรา พืชผล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงลลิตภัทร แซ่อึง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายวัชระ รักกะเปา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงวีสุดา ศรัทธาสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงศิวดาติ

์

ปาลคะเชนทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สุวรรณใจดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กชายศุภณัฐ ลำใย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กชายสรยุทธ สิงห์ขันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงสราสินีย์ เสรยางกูร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๒ / ๓๐๙

้
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สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กชายสิทธินนท์ ชูพร้อม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงสิรินทรา ทิพามณีกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงหยกผกา ชนะอักษร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กชายอชิตพล ศรชนะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กชายอภิเดช ปานเกิด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงเพชรลดา หิงประโคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงเพ็ญรัตน์ แก้วสีสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กชายเมธัส วิเชียร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กชายเมธัส สกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๑๙

นางสาวมลฤดี รักษายศ
๐๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๐

นางสาวกฤษณี ปานเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๑

นางวิลาวัณย์ บุญเพียง
๐๔/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๒

นางอัฉราพร สายแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๓

นางสาวกิตติมา แก้วใหญ่
๓๐/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๔

นางสาวขนิษฐา บุญหรอ
๑๑/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๕

นางสุภรี ทองเคร็ง
๐๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๖

นางสาวภัสราภรณ์ ผอมทอง
๑๔/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กชายชินกฤต รุตแพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงธนภรณ์ วิเชียร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงผกามาศ พูนมาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มงคล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงสุจิตรา ยุ่ยฉิม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

เรืองเนตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงอรนลิน กาญจนวงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางพระ วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤทธิกุล
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายกวินท์ เรืองเมือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงกัญจนพร ขวัญกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายจักรกฤษ แก้วช่วย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงชนากานต์ สะเทิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงชลิสา ไชยพัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กชายธนวิชญ์ ศักดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงนันทิชา วัญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กชายภูวดล โภคัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ ขวัญกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงอรวรรณ คงคล้าย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๓ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงอริษา ฤทธิกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กหญิงกมลมาศ ชูสังข์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายจีระเดช นฤมิตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กหญิงชฎาพร อนุกูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายชนาธิป แก้วชูกูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๐
เด็กหญิงณัฐฐิติยานันท์

ฤทธิกุล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กชายณัฐพงศ์ คีรีมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กชายธนัท เพชรรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงธัญสินี ศักดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงธิฌานันท์ รักกะเปา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงปูชิดา กกแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงพริริษา แก้วมณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ สมใจเพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ เสือดาว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กชายสราวุธ เสืออินโท

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กชายสิทธิชัย สมศักดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ โกหนด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงอฐิติยา ฤทธิกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายอิสระ ฤทธิกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงโศภิษฐา ทองพัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กชายคมสัน หลุ่ยจิว

๋

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กชายธนพนธ์ สมสอน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กชายธนวัตร ฤทธิกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงธิญาดา มีสัตย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กชายนฤเบศ แก้วช่วย
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงรุ่งฤดี ทีปะปาล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงสิรามล ขำแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงสุภัสสร ศุภลักษณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วัญญา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากทำเรียง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บานกระจาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงชนากานต์ รักกะเปา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กชายชีวธันย์ กุลกวินนาคเพ็ง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กชายณัฐกมล ศรีรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มีดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กชายธนภัทร พลภักดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงบุษบา เครือเครา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงพรพิมล บานกระจาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงวิชุดา วอขวา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงสิรินดา ประเสริฐสังข์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กชายสุภเดช ศรีรักษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

เทพจินดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กชายเอกราช จันพฤกษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กชายจักรินทร์ เมสิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงชาลิสา อินทร์ภักดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ธิมากุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงณัฐรดี ด้วงเพชร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงทิพย์วิมล นุกูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงนรีกานต์ เรืองเมือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายนฤเดช พัชตพล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์พฤกษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงปุญญิศา เพชรชู
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ดำรัตน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงยุวดี สุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงระวีวรรณ ชูนิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กชายศตวรรษ ชูชืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงสิริยาพร เหลากล้า
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กชายอดิศร กุลณรงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงอทิตา ชาตะพันธ์วิทยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงอรนลิน ปาลคะเชนทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงแพรวา รุ่งรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บรรจุสุวรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สังข์นคร

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายธีรวุฒิ รักกะเปา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงนันท์ชพร เจริญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงประภัสสร ไกรชู
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กชายภูริพัฒน์ โภคัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงรุจิษยา ศรีรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กชายวรา วรรณคีรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงศิรินันท์ วรรณคีรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี พัชตพล
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๕ / ๓๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงอัมรัตน์ ฤทธิกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงคคนางค์ ชูชืน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ชนะไพรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงณัทฐริกา เผือกภูมิ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญช่วย
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงพิมลนาฎ วรรณประดิษฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี ถาวร
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กชายสุริยา วายุกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีน้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงฉัตรนภา บุญประกอบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายชาญเดช สุชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงชุติดา ธรฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงฐานวดี ลิกขะไชย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กหญิงพรไพลิน แดงเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กชายภูริพัฒน์ บำรุง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กชายภูวิศ จรัสกูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ริยาพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กหญิงอทิตยา แซ่เตียว

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เถาว์เปน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงกรชวัล เวียงชัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงกฤษณา ไม้แก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงกานต์ธีรา ลิมปธนะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กชายคนองศิลป นรินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กชายชาตินันท์ อ่อนรอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงมณี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงณัฐทิกานต์ ใหม่ละเอียด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ชูบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มยุระเปนชะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงนิชนันท์ โภชนาทาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงนิรชา คงทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงปรายฟา บุญอมร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กชายวัชรพล แก่นจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงอุษณีย์ หนูแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงเบญญทิพย์ มาศเมฆ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงเพชรีวรรณ จิววุฒิพงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงชุตินันท์ บุญมี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายปวเรศ สุพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กชายกิตติพงค์ บัวทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กชายอรรถชัย คำดวง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงลลิตา ไชยเทพ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กชายวรวิทย์ จักรสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงฐานิตา สันคุ้ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วกำเหนิด
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ เช็ก
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงณัฐธิญา อุ้ยทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงนิภวรรณ์ คงมนต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กชายประดิษฐ์ นนทศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กชายพงศกร วงค์สาลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา อักษร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ปรีชา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงกมลเนตร จันทร์น้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงตรีวรรณ ธวัชกาญจน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุกมี
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ ช่วยอักษร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงวลัยวรรณ ทักษ์จ่าง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จ้อยสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กชายฐาปกร สุขแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงพรรณวษา เพชรอาวุธ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายกษิดิเดช

์

ทรงแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงชนิสรา สุทธิทอง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงชุตินันท์ บุญทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงฐานิตา สวัสดิศรี

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงณัฐนิชา มณีพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เถาว์เปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กชายนฤเบศร์ ทิพย์ดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงปริยภัทร คงดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๗ / ๓๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กชายภากร เจริญเฉลิมศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ รัตนพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กชายศักรินทร์ ภักดีชน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงสุทธิดา หนูนวล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงอุมากร ทองถึง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายธนพนธ์ สุขขัด
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กชายธนพล กามณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กชายนิธิภัทร ศรีชาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงภัทรศรี มีเสือ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงวรัญญา เกิดเกลือน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ธิบดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กชายอัษฎาวุธ หนูนวล
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงเกศกนก ไทยกระโทก
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๘

นางสาวสาลีนี หอมสูง
๐๔/๑๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๖๙๙

นางสาวกาญจนาพร ดำเอียม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๐

นางสาวจีระภา ศิริรัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๑

นางสาวณัฐริกา ทองขาว
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๒

นางสาวธนพร นเรศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๓

นางสาวนุชจรี รอดคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๔

นางสาวบุญญารัตน์ บัวบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๕

นางสาวปาลิตา สิทธิกูล
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๖

นายภูวดล เพ็ชรชำนาญ
๒๓/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๗

นางสาววิชุดา ชูกลิน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๘

นายสมบัติ หนูเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๐๙

นายสุทัศน์ ทรฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๐

นางสาวสุภาวดี บุญกลำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๑

นายอรรถชัย ถินพระบาท

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๒

นางเสาวณี เมฆแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๓

นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลูศรี
๑๓/๐๘/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๔

นางสาวกรกนก ชูชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๕

นางสาวขวัญตา สวัสดิวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๖

นางสาวคณิต รักษ์บำรุง
๐๘/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๗

นางสาวธัญชนก วรดิษฐ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๘

นางนิราพร ทิพย์สุวรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๐๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๑๙

นายพิชัยยุทธ แสงอนันต์
๐๔/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๘ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๐

นางสาวยุพิน รักบำรุง
๒๑/๐๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๑

นางวลิน งามประดิษฐ์
๐๔/๐๔/๒๕๐๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๒

นางสาววารี ภารา
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๓

นางสาววาสนา หนูจันทร์แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๔

นายวุฒิศักดิ

์

ไม้แก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๕

นางสาวศิรฏา นพเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๖

นางสาวเสาวลักษณ์ มุสิแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๗

นายเอกรินทร์ ทิพย์เกิด
๐๒/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๘

นางวานีพร สงวนศัพท์
๑๒/๐๔/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๒๙

นางสาวอลิวัน จังวัฒนกุล
๑๓/๐๗/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๐

นางสาวเสาวนีย์ ศิรินทรางกูร
๑๓/๐๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๑

นางหรรษา โพธิเพชร

์

๒๐/๑๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๒

นายสรรเสริญ ภารพบ

๑๕/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๓

นางสาวชลิดา ศรพิชัย
๑๑/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๔

นางสาวสุนิสา คงสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๕

นางสุภาวดี เจริญผล
๐๖/๑๐/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๖

นางฉันทลักษณ์ พลพิชัย
๓๐/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๗

นางสาวปทุมมาศ เอียดช่วย
๒๙/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๘

นางสาวจารุณี สังข์เลือน

่

๐๓/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๓๙

นางสาวเสาวรัตน์ มากจิตต์
๒๕/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๐

นางจารีย์ทิพย์ หนูเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๑

นางปภิญุฎา นุราช
๐๑/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงกนกกานต์ รัตนยุทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงกนกพิชญ์ แม้นน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงกนกลักษณ์ คมกล้า
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงกมลชนก เพชรสงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงกมลนัทธ์ สุขธระ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กชายกรวิชญ์ เกียวม่าย

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายกล้าณรงค์ นาควิลัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รอดศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา ชูรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กชายการิน แซ่บ่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา บรรจบสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กชายคณิน ระวิวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กชายคณิศร ชมบุตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กชายจณกร บัวศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงจอมขวัญ ชุมบ้านยาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายจักรพงษ์ สารพงษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กชายจารุวิทย์ บุญสิริจันโท
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงจินตภัทร์ บุญฤทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กชายจิรพัฒน์ หัตถิยา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงจิรภัทร แก้วสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กชายจิรายุ แซ่ลิม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงชมพูเนกข์ กานุรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กชายชวนากร ศิริวัฒน์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงฏิกมน ธรรมรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กชายฐิติกร เกือฉิม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงณปภา ศรีนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อนันต์ถาวร
๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายณัฏฐภาคย์ จันทร์สว่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา จงกลศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา บำเพ็ญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงณัฐติยา รักแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กชายณัฐภัทร เนาวพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงณัฐวรา บำรุงภักดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายณัทพงศ์ คงจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงณิชาดา เมืองน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรพิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กชายดนย อรุณเจริญรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงดวงสมร ด้วงชุม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายทรงศักดิ

์

ชัยสวัสดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กชายทานุทัต สรรเพชร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงทิฆัมพร เพชรประพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายธนภูมิ แก้ววิเชียร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ประจักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายธนวัตน์ รักบำรุง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายธนาธร อินทร์ทะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กชายธนาวัฒน์ หมันถนอม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กชายธนิสร เทพศักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายธนุเดช วรดิษฐ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดอนแนไพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กชายธีรพงษ์ จันทรเอียด
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กชายธีรภัทร แก้วทองสร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงนภาพร พึงพรม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายนรวิชญ ชัยภักดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายนรวิชญ์ นิมอนงค์

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงนริสรา คชโกสัย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงนฤมล ใสหลวง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายนัฐเดช ธรรมบำรุง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กชายนันทนนท์ ขุนทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ปกเกตุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ปานสกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วเนียม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ ชัยสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กชายบวรวิชญ์ ทองขำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ลียุทธานนท์

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วพิพัฒน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายปกรณ์ ดวงราม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

เพชรชำนาญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ จุลเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงประภาสิริ บุญนำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กชายปริวัตร ศรีทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายปรเมศวร์ ปานบรรจง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กชายปวริศ สังข์สำโรง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงปณฑิตา คะเณย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงปาณิฉัตร ลิกขไชย
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงปยวดี เสนาสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงปยะนาถ ชุมพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงผุสดี เนาวนัด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กชายพงศ์ดนัย ทาบุเรศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงพณิชา เอียมรักษา

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงพรรณพัชร สูงใจวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงพรรณภัค สังข์ทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงพรรณภัทร พละศึก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายพันธกานต์ ขาลทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงพิชชาพร อุปลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงพิมนภา สิทธิฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชูสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงพิมลพร เพิมเยาว์

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชาย68 เวชสุนทร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ หนูเกตุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กชายภานุมาศ กามูณี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูช่วยสุวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กชายภูริวัฒน์ ศรีนคร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายภูวิศ เพชรสังข์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงมนต์นภา พานกูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงมนัสนันธ์ ธนธัญลักษณ์กุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กชายยศภัทร ทองเลียมนาค

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงรักษิณา กรุงแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ครุฑธาพงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กชายวรรณชัย อยู่ดี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงวริษฐา คล้ายโสม
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ ธรฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กชายวิทวัส รัชชู
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

มณีฉาย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กชายวิวิธชัย ทองศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กชายวุฒิภัทร บุญเมือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงศุธินี ชุมบ้านยาง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กชายศุภกร ชูโลก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ใจสมุทร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงสวิตตา แก้วชัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงสายธาร เพชระ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กชายสิทธิชัย ฮันสกุล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา สุระทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงสุพิชชา แดงงาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ชูขันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กชายสุุรนันท์ รักษาวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงสโรชินี ณ นคร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองไว
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กชายอภิวิชญ์ รอดแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงอรณิชา อินทรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงอรัญญา เพียงลิม

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงอริยา ศรีไทย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงอังคนา วงศ์สวัสดิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงอัจจิมา ปานหงษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงอัญชิสา นิลสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงอาริยา วัชนะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงอาริศา ประมัยพิมพ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงอำพิญา สุขเกษม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงอินทราณี หนูพรหม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงอิสริยา สุคนธจร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงเกษณี ทองแฉล้ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองเพ็ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ชุมบัวจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงแก้วกานดา ปานเหลือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงโชติมา ฮวดทวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงโยสิภา ทองดำแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กชายจักรินทร์ ชูเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กชายณัฐชนน แสงเจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กชายติณณภพ อินทรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายทักษ์ดนัย ยืนยง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กชายธัญธร ชูจิตต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กชายนภดล เภ็กกิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กชายปวริศ เหมทานนท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงปวริศา ชัยณรงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงปณฑ์ชนิต สวนกูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงปยฉัตร เกลียงเกลา

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงพรรณวษา บางเหรียง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายพิรุฬห์ แต้มแสน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ หนูเงิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เพียงลิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กชายภาณุเดช แบ่งเบา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงมนทกานติ

์

ทัลวัลลิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงรวิสนันท์ ลิวล่อง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงสุปรียา แซ่แต้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงอธิชา พิทักษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงอรวรา จุลละเอียด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงอริสรา ทองรักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กชายเจษฏาภรณ์ ธรฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงเพชรวิรัตน์ เพชรมาดศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กชายจักรพงศ์ พิทักษ์วงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงฉัตรนภา ม้วนทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงชาลิสา แก้วพิพัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงณัฎฐิยา ทองหนู
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรคำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กชายธนดล บุญขาว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กชายธนธรณ์ ชูช่วย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ผิวนวล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงปุณยนุช ศิลปวิสุทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กชายพงศภัค มิตะนุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี แซ่ภู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงพิรญาณ์ ระวังวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชุมสวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงมณฑกานต์ บุญนำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงวันนพา บุตรเอือ

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กชายวุฒิชัย ทักษ์จาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงศุภัทรสร วิชิตเชือ

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงสุณิษา มิงวัน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กชายอรรถพร ถุงทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กชายเกริกกฤษ แก้วเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายเกริกเกียรติ ยังอักษร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รัตนพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงเพชรนรี นนทฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กชายเสกสรรค์ เซ่งซี

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ชูโลก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กชายเอกวิทย์ จันทร์สง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงแพรไพลิน กำจัดภัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กชายพงศกร บุญชู
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงรุ่งนภา อินบ้านยาง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายวิรัลพัชร รัตนภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กชายอดิศร ยีสุ่นแย้ม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กชายอนุพงศ์ เพชรมุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กชายกษิดิเดช

์

สวัสดีมาก
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงกันธิยา คุ้มสุวรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ยะตัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กชายปรเมศ คชเชนทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายพนธกร แสงทิตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงพรธิตา เพียรทำดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงมนธิชา หวานแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กชายวันเฉลิม ศิริกาญจน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กชายวิศรุต ปวัฒนกุล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กชายศุภณัฐ พูนพนัง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา เฮงสกุล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงสุภัทรตรา ทิพย์เกิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์จินดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ชูพักตร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กชายกฤษดา โสวิลาช
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กชายจิรายุ บุญฤทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ อรัญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กชายชวนากร ทองรอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กชายภูริภพ ดำนุ่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กชายวัชรพงษ์ จินดา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กชายวายุ สังฆณี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงศิริวิมล เมืองพนอม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กชายศุภกร สมทรัพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กชายสรศักดิ

์

จันทร์น้อย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงสวนีย์ ณะสมบัติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงอนุธิดา ไทยเกิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กชายเกียรติก้อง แซ่ผล
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงเบญญาภร คงลำพูน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงเมธิยา กองสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงจิดาภา พรหมเกิด
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงณฤดี จินดาโชติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ วิรัตน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงวิจิตรตรา ชัยสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กชายวีระพงษ์ คงรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กชายสมยศ ทองหล่อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กชายสัญหณัฐ บุญหนองโอ่ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กชายสุธรรม ด้วงเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงสุนิสา สงเมือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กชายอนวัช หีตแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ ยกย่อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กชายเกรียงไกร ลีวังศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงจิราพร บุญทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กชายภาคภูมิ หลักชุม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายปฐมพงษ์ ช่างคิด
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงอนุสรา ด้วงเพชร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงชลลดา ศรีนาแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ประชุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายดนุสรณ์ สุริยาพิทักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กชายธัชธรรม ชัยสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กชายปฐวี ชูภักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายภูวิศ แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงวันดี แซ่ลิม

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กชายศุภณัฐ เพชรน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายสัตยา ละหารเพชร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

จอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงอัญชิสา หลีกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กชายจตุพร นาคปน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กชายณัฐดนัย จันทระ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงพัฒนียา คำแหง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงศลิษา หนองลุง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงอลีนา สุริยาพิทักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงจันทร์ฤดี หวานแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หมวดทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กชายภูศิลป ชูพักตร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล ไมตรีแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงสุวนันท์ คงดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงกมลพรรณ ธรรมรักษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงกรกนก จำปาศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กชายกฤตภัค ทองอนันต์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร ทินพลกรัง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กชายกันตพงศ์ แซ่เล่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงกาญจนา คินธร
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กชายกิตตินันท์ โยธารักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กชายคณิน เตชยุดา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กชายคมสัน ซ้ายพิพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กชายจิรัฐเกียรติ เทพทุ่งหลวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทิพย์แก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงชนกนันท์ สมจิตร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กชายชยภัทร์ คุณประสพ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กชายชัยณรงค์ ชัยสุวรรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงชาลิสา สุขกาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เหรียญทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กชายชีวธันย์ จีจู
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงฐิติพร เพชรช่วย
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บำเพิงรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กชายณัฐกิตต์ สุขขัด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงณัฐนิชา จีนเจียง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงดวงกมล พรหมขำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กชายถิรวุฒิ ทิพย์ดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กชายทัชชกร คงแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กชายทิพากร มีแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กชายธนวัช สัจวุฒิ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายธนวัต ศิลปพูลเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงธนัชพร ศรีธนสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายธนาพงษ์ ทองนา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงธมลวรรณ ชูศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ชูประคอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายธีรภัทร ปานทอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีปลอด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายธีริทธ์ นวลใย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๗ / ๓๐๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กชายธีรเดช บุญคง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงนงนภัส กาญจนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กชายนนท์ธชัย ชัยสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายนรภัทร พุฒิกุลบวร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงนรีกานต์ เกลียงสุวรรณ

้

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กชายนฤพนธ์ จิตตจำนงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงนลัทพร แก้วอ่อน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงนัทธ์หทัย สำลีแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิลปพูลเกิด
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงนิธิวดี คำปล้อง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงน้องใหม่ ทองหลบ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ด้วงชุม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา นนทศักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงปกิตตา เรือนสูง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงปรัชญาณี บุญแสนแผน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กชายปรัตถกร ยีเส้ง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงปวริศา ไกรสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงปสิตา ซ้ายพิพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กชายปณณธร อุมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงปยฉัตร ทองร่วง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงพรนภัส บุญชูวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กชายพสุธร ชัยสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายพัชรพล พุทธสุขา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กชายพิชญ์พิพัฒน์ มุสิกรังศรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ พลเกษตร
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กหญิงพิมพิศา หอมรูป
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายพิสิษฐ์ เกิดมณี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ดำเพชร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายภูริ ระวิวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงมนยกร
กุญชร ณ อยุธยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ สุดสวาสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กชายวรากร แปนเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงวรางคณา แก้วศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กชายวาทิต หลงขาว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงวิรัลพัชร หนูเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กชายศิรภัทร อนุมาศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายศุภณัฐ สุทธิ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กชายสรรเสริญ ยะโส
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กชายสิริณัฏฐ์ เลียนศิริ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงสุกาญดา ยะโส
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ปดิฐพร
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายสุริโย ทิพย์ทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายอชิตพล การิสันติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายอติวิชญ์ เพชระ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ก่อทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงอรปรียา ศรีน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงอัครชาดา ปานน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กชายอันดามัน อำน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงเปมิกา ยิงบุตร

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงเพียงฤดี บุญมีชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายไชยภัทร แก้วสกุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายกฤษฏา เทียนกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กชายกฤษตเมธ สวัสดิวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กชายคฑาวุฒิ ทัพพุน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กชายจิราวัฒน์ ประไพวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พัฒสิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กชายณัฐวัศ ทองอนันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงณิชารีย์ ชุมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ พยุหะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กชายนภดล พรหมมณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ แก้วเขียว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กชายภูชนะ ระวิวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายภูธเนตร พรหมชนะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ เอียดเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงลฎาภา ตันหล้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กชายวรวุฒิ คลายทุกข์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กชายวิภัทร นามสมบัติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กชายศิวกร บัวแย้ม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงสุภัทรา ช่วยศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายอรรถพล ทองบางหรง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

แก้วเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา หวามา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กชายศีลสิริ สุขสมบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงฑิมพิกา สังข์กุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กชายดนัยพร ชัยภักดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายบารมี ศรีสุวรรณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงภคพร สุวรรณโณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงศิรภัสสร เพชรอาวุธ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี สวนกูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์คง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กชายเจษฎา โสดา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กชายคืนสิทธิ

์

สุขฉนวน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ขาวปลอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงศศิกานต์ รักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงสาวิตรี ชูรักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายสิทธิโชค พรหมรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กชายกล้าณรงค์ ฟองน้อม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงจีรนันท์ อุ่นจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นาคแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กชายธราเทพ แต่งแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กชายนนทวัฒน์ นาคพิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงนริศรา สุขชนะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายยุทธจักษ์ สวัสดิโกมล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงสุมนฑา ชัยภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายสุรินทร์ มูลประเสริฐ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายอนันทศักดิ

์

บุญญาธิการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กชายเกียรติยศ อินทรชิตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงสุดากุล จันทร์ชืน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กชายสุราษฎร์ ชาติทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงเนตรชนก ไหมเขียว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ศิริรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงประกายดาว อ่อนแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กชายปณณวัฒน์ ทุ่งคาใน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงอรกัญญา ฉิมภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กชายทรงพล น้อยชาตรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายนิติ สาระฐิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กหญิงพันธ์วิรา ช่วยชาติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงรุ่งวิภา ชูสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงสุทธิดา เมฆหมอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายอดิศัย กลับส่ง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงกรวรรณ ภิรมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กชายกฤษฎา ศรีอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงกัญญาณี ภารา
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงกัญญาณี เสนวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสาคร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุ่ยเซ็ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงกัณชญา อนุพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ อุทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กชายกัมปนาท ส้มเกิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงกัลยา ชูคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงกาญจนา สกุลเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กชายกิตติชัย วงประยูร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงขวัญหทัย อินโตรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงจรรยพร ทวีแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงจันทิมาพร กรดนวล
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สมบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงจิตภัสร์ สิทธิการ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงจิรนันต์ ยังพลับ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กชายจีระพันธ์ กุมารน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงจุฑาวรรณ มณีมัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กชายฉลองศักดิ

์

เต็กอ๋อต้ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงชนากานต์ แก้วสงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงชมพูนุท ทองรัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กชายชัชชานนท์ กลับส่ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงชาริตา หมินหมัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายชูศักดิ

์

เจริญพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชาช์ พลจร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กชายณัฐภัทร ตรีพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เพชรอาวุธ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กชายธนพัฒน์ ทวีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณเทียบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กชายธนะพัฒน์ ไกรนรา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กชายธนากร นาคแปน
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กชายธนากรณ์ อินทร์โตรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กชายธีรพงษ์ แสงแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงนภัสศร บุญภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงนรภัทร ทวีแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงนริศรา หวานเหลือ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กชายนววิช เพชรคงทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กหญิงนันทิยา แก้วทับทิม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงปนัดดา ฤทธิศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพชรน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กชายปราบ เลิศไกร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กชายพงศกร พลรบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กชายพงศภัทร์ จันทร์ศร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงพนิตนันท์ เจริญพูล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ เปลียนวงศ์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงพรลภัส ศักดิเศรษฐ์

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กชายพรหมพร ชูนาวา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กชายพลวัต ชูขันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงพัชดา ฤทธิรงค์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงพิชญ์สินี เพชรสวาท
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี เพ็ชรบ้านนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๑๙๙
เด็กหญิงพิมพ์อักษิภรณ์

ทักจ่าง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กชายพุฒินาท หนูคล้าย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กชายภาณุวัฒณ์ จันทร์สุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กชายภิชัย ชูดำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กชายภูพิพัฒน์ เพ็ชรทองเรือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กชายรณฤทธิ

์

โอชา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ มณีมัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงรัตนาวลี อนุพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กชายวิทยา วิจาราณ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กชายวิทวัส กลับนุ้ย
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ด้วงทองกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๒ / ๓๐๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงวีรดา บุญภูมิ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงศศิฉาย กุบขุนทด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กชายศศิพงศ์ ชูศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงศิริขวัญ ชัยสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุ่นยวง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กชายศิวภัทร ศรีโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กชายศุภกร ฉิมเรือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงศุภกานต์ คงเกิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กชายศุภชัย ธรฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กชายศุภณัฐ เดชะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กชายสิทธิโชค สอนนอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กชายสิรวิชญ์ ปรีชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงสิริมา ไทยเอียด
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงสิลินทิพย์ สองจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงสุชาดา สุขแพ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงสุชานาถ วงศ์กิจพาณิช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กชายสุทธิภัทร คงสกุล
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงสุนันทา นามบุศย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แย้มโสพิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี แสงโคกทราย
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กชายสุริยะ ทองใหม่
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงสุริวิภา ฉวาง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงสโรชา สัมฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงหัสซินา พรมกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กชายอคิราภ์ สีศักสุณา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กชายอนุภัทร พิบูลย์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีมาลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงอภัสรา มณีขำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ เอียดศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงอรทัย ดวงแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงอักษณา วรดิถี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กชายอังศุชวาล ราชเพชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ เพ็งสกุล
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงอัญชิสา ทวีแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กชายอัษฎา หมืนงาม

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงอารียา วิลัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงเปมิกา ชัยสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงเวธนี ชูสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ บัญดาตัง

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กชายเอกอนันต์ สุวรรณพงษ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กชายไชยพัฒน์ ศิลปวิสุทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงกนกพร เศษธนู
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กชายกสิณ เพชรน้อย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงกัญยาณี ศรัทธาเทพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กชายณัฐภูมิ เทพแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงจันทรัสม์ หวานเพ็ชร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงจุติภรณ์ หลีวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายฉันทเดช ปานมณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กชายณัฐกฤต กลับนุ้ย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อักษรแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ปลวาส
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายธนากร ดีพร้อม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กชายธนาเทพ เต๋กอ๋อต้ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กชายธรรมรัตน์ เพชรเชนทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สิทธิประการ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กชายธีรพงษ์ ตาดทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กชายนัทธพงศ์ จันทร์งาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กชายนันท์นภัส ฉิมภักดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงนิตยา สาระพิจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงพริมสิตา ชัยสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กชายพัชรพล ศรีอาวุธ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กชายพัฒน์พงษ์ ดำเพชร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กชายภัคพล ปรีชา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กชายภูริภัทร ภิรมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กชายภูเพชร ทวีแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายฤทธิเบศวร์

์

ด้วงทองกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายวัชรินทร์ อินทร์โตรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงวันใส สาระพงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กชายวิริทธิพล

์

เชิงดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายวิศรุต สมนิล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กชายวิษณุกร หล่อพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายสราวุธ แก้วรักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงสลิตา เดชสองแพรก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงสุภิญญา กำเหนิด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กชายอนุชิต รักษายศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กชายอนุภัทร รัตนะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ จากพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กชายคฑาวุฒิ ล้วนเส้ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กชายคณิสร วิเชียรวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กชายจักรพันธ์ ตันแสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กชายจีรายุทธ คงชำนาญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

เหรวัต
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงตะวันรัตน์ มลิวรรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กชายธรรมรักษ์ ศิริคณินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงนภัสกร เปลียนวงศ์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กชายนภเกตน์ เขียวสวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กชายปฏิวัติ จันทวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงภูริฏชญาดา ณ  นคร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายภูวดล บุรินทร์กุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายมนต์ธวัช ศรีเนียม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงวรลักษณ์ สงวนทิพย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายวิชยุตม์ เจ๊ะตะโส
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงวิรดา หมืนราม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กชายศุภกร คุ้มไกรย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กชายศุภชัย วงศ์ราช
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กชายสถาพร ภิรมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กชายสิทธิชัย นิลดำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ละหารเพชร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กชายอนวัช เมฆขลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ เมืองมุสิก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงอาทิตยา ทองรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กชายเพชรณรงค์ โชติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๒
นางสาวธัญญาลักษณ์

สุดจิตร
๑๕/๒/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๓

นางสาวเรวดี ขาวบ้านนา ๓/๘/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กชายกิตติภพ เวชรินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงดาราณี บูระพา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายนัทธพงค์ แก้วขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงนิชาภัทร ชูนุ้ย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กชายนิพนธ์ ประหารภาพ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงพรนภัส แสตมป
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กชายภูริพัทธ์ ศิริโชคชัยสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงรัชฎาพร รสเกลียง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กชายรัชตพงษ์ มากมูล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ตัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงหรัญญา บุญลึก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงโมลิน อินสังข์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กชายกฤษฎา คงเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงฐานิตา สุขศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ชูดวง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กชายธีรภัทร มิสมร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กชายนนทวัฒน์ มากมูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงนฤมล เรืองเสือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงวรนุช นุชภู่
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กชายเจษฎา จินดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กชายณัฐวัตร กรุณานำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงดารารัตน์ คงรอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงบุญญาภรณ์ แสงตาขุน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ สัมพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงศศิกานต์ ศักดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กชายศิรชัช ลันคีรี

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงอณัติตรา ส่งโสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงกนกวัลย์ จวบลอย
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กชายกฤษฎา คงรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่วยบรรจง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงจลัลพร ดอกบัว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงจันทิมา แต่งนวล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายจิตต์วิสุทธิ

์

ขลิบเอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กหญิง54 ฤทธิกุล
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กชายจีรพัฒน์ ใจตรง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คงไล่
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิตรธรรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชุมช่วย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงชาลิสา คารว์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงชุติกาญ เกษสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงชุติพรรณ นำแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กชายฐาปกรณ์ ทองมุสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงฐิติมา มงกุฎแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กชายณัฐพร แซ่ก้าว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กชายณัฐพล ถินไทย

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายณเรวัฒน์ แสงอรุณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงดวงนภา อินทรภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายธณากร ทองเสริม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กชายธนพล โพธา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กหญิง60 แก้วรัตนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กชายธรรมนูญ เดชมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงธัญชนก พลภักดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงธัญวรรณ รักดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไชยชำนิ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงธุมวดี ศรีเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงปองทิพย์ ชาวเขาดิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงพรนิภา สอนไชยา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงพัทธนันท์ เกตุแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กชายภูวรินทร์ นำรอบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงมัณฑนา นิตย์ปลอด
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงมาริสา บุญส่ง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงรติรส เรือนดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กชายรัชชานนท์ ปานสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงรัตนภรณ์ แสงแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงลออรัตน์ มีเพ็ญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงวรนุช เพชรแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กชายวุฒธิชัย ล่องแปน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กชายวุฒิชัย ทองเสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงศศิธร ชัยธรรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กชายศุภชัย ศักดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญญะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงสันต์ฤทัย บุญญะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กชายสิริกร ชูพนม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กชายสุทธิพงค์ ใยปางแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กชายสุธารักษ์ สัมพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กชายสุนทรพจน์ แก้วนาไสย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงสุนิษา นาคพังกาญจน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงสุภัทรา กฎไทยสงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงสุภาวดี กระมล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี บุญพัฒน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายสุวรรณรัฐ แสงสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กชายอนวัช ชูชม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กชายอภิวิชญ์ สุวรรณคง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายอรรถชัย ศรชนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายอัมรินทร์ ทองจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กชายอาณัติ ชูฤกษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงอาทิตติยา คำเกิด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กชายเจษฎา ขันสมาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กชายเพชรปญญา พลสุวรรณ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กชายเอกราช เรืองหนู
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงแก้วกัลยา บัวมณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กชายกฤษฎา เรืองอ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กชายกฤษฎา ไพเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มงคลนิมิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงช่อลัดดา ชัยณรงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายณัฐกิจ ศรีวารินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กชายถนัดกิจ ปานขาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กชายทศพล ทองยวน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กชายธีรภัทร สมน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงนภัสรา สุทธิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายนิมิตรพร เจริญพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กชายปณณธร นวลขาว
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงปยธิดา เพชรชู
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายพนธกร วิชัยดิษฐ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายพรชัย พันธนาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงพรสวรรค์ ราชสิงโห
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี เพชรรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ เซ่งซี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงมิลตรา สมน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงวรรณนิดา ช่วยศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายวรวิทย์ กองมณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ คำภานาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายวรินทร เกษสุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กชายวรเมธ อุทุมพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงวัลภา แสงแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กชายศรัญ ฤทธิกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กชายศิริกร ทองจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ นิตยรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กชายสดายุ อำนาจสุริยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กชายสรรเพชร ทองเนือขาว

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กชายสหรัฐ คชรักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงสิริวิภา ศรีรักษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ อ่อนสุวรรณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กชายอรรถพร ประดิษฐพร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงเนตรนภา สวัสดิโกมล
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีรักษา
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงเบญจมาศ เวชศาสตร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กชายแสงธรรม ศิลสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กชายไชยยันต์ เขตนิมิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กชายกมลศิษย์ สุวรรณรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ มาลาเวช
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงจริญญา ทับเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา คำภานาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงธนารีย์ อุดมศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๐

นางสาวปณิดา พร้อมวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงวรรณวดี อบเทียน
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายศักดิณรินทร์

์

อุทุมพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๓

นายศิริพงศ์ พืชผล
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๔

นายสนธยา รุ่งแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กชายสิทธิชัย ชูพล
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงสิริพร มินทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิเชียรวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมมาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงโสรญา ทองจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

ชูพล
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๑

นางสาวธิญาดา รักกะเปา
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๒

นายธีรภัทร ฤกษ์อุไร
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงบุปผา นุ้ยย่อง
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๔

นางสาวปรางทิพย์ แปนเผือก
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๕

นายพงศกร แก้วนพคุณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๖

นางสาวมัลลิกา ชูกรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายรักชาติ สืบรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๘

นายรัตนพงศ์ อำนาจสุริยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๖๙

นางสาวศิริกันยา นวลขาว
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๐

นายสุรเชษฐ เพ็ชรเรือนทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๑

นางสาวฬษามาศ ยอดโมรา

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๒

นายอนุสิทธิ

์

วิเชียร
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๓

นางสาวอรญา เสนานิคม
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๔

นางสาวอริสา ชูนิล

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๕

นายอินทฤทธิ

์

มาลาเวช
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๖

นางสาวเขมวรินทร์ ฉิมภาลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๗

นางสาวเสาวนิตย์ เดิมขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๘

นายชวกร ชวาลาศรีสกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๗๙

นางสาวณัฎฐิดา หลุ่ยจิว

๋

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๐

นายธนพันธ์ เพชรทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๑

นายธีรศักดิ

์

มากแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๒

นางสาวเรวดี ศรีขาว
๐๑/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๓

นางวิมลมาศ แสงสวัสดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๔

นางสาวนวรัตน์ เชือพราหมณ์แพ

้

๑๔/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๕

นางสาวพรเพ็ญ เลียงวิทยา

้

๐๖/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๖

นางสาวโสรญา รัตนบุรี
๓๐/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๗

นางณัฐิญา คาโส
๐๕/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๘

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๘๙

นางสาวไอลดา หอมหวล
๑๐/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กชายชนันธร สินศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ นำพุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ แมนปล้อง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กชายนันทพัทธ์ ครุฑมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงนันทิยา รัตนชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงปยะภร ชูแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กชายพันธิตร ประกอบทรัพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงอภิรดี ปานเกิด
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงอลิษา หมืนแสนคำ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ชำนาญเรือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงเด่นนภา นบนอบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายเอกราช กลับคง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กชายชยากร แก้วจำรัส
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงฐานิตา นำพุ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กชายภูธฤทธิ

์

กิจสวน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กหญิงรินรดา ทัศดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กหญิงชาลิสา ชูโลก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตรแจ่ม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงนำฝน วุฒิกรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กชายวีระชัย แก้วจำรัส
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กชายเอกพงค์ นบนอบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๑

นายธรรมรัฐ ทีปะปาล
๑๐/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๒

นายนภสินธุ์ พลภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๓

นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเทพ
๐๒/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๔

นายสนทยา ทองเจิม

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๕

นางสาวเรวดี รอดเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๒๗

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๖

นางสาวกรรณิการ์ คงชนะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๗

นางสาวพิมพา เพชรรักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๘

นางสาวภนิดา ศรีบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๑๙

นางสาวภัทราวดี มากแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๐

นางสาวยุวดี ประเสริฐศิลป
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๑

นางสาวรวงรัตน์ นรนวล
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๒

นางสาวรุ่งจะรี มุสิก

๒๖/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คงเนียม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์สังข์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๑ / ๓๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงพรลภัส ประภาวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทวี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงอทิตยา สวนแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กหญิงอาลิษา ทองวิเศษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายเฉลิมยศ นาคทองกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายเอกรัตน์ หนูสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงกชกร ขยายแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายกฤษติน ชูวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงกุลธรา วิชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงจตุพร เมืองประทับ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กชายจารุพงศ์ สมใจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เลิศไกร
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ภูวังแทบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กชายธีรชาติ พัฒน์ชู
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กชายปยพนธ์ เพชรสุทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงสุนันทา ศิริรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายสุวิทย์ นำบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กชายอัฎศราวุฒ ทิพย์รัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงกัญญาภัค สันขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กชายชินวัฒน์ แสงตาขุน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กชายรณพงศ์ โกหนด
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

จันทร์แสงกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงอุษณิษา ปานแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

นวลขาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงจารุกัญญ์ วิเชียร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

นุวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงฐิติมา กุลทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กชายณัฐพล พันพิจิตร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายธวัชชัย ผกาพรหม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายปณวัฒน์ ทศราช
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายมนัญชัย วันเพ็ญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงวชิรญา นวลขาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายศรราม ไทยแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายศิวกร แก้วคง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กชายสุทธิชาติ วงค์หน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงอารยา นุวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กชายเอกภพ วรรณภพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงแพรวพิลาศ เปนสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กชายธวัชชัย ทองชนะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงนวลณภา ชูพล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กชายปวริศร์ ชูชาติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงพิชญาภา มากแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กชายภูมิระพี ชูจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พูนจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงสิริกัลยา ชาตรีทับ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายสุริยา รัฐแฉล้ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงอรรญญา ศรีอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงคุณัญญา ทองชนะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงฌัชชฎาภา เจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คนโอ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายนิธิกร หลานเศรษฐา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงปริฉัตร แก้วนิมิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ชูรักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายปุณณัตถ์ นรารักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

คงแคล้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายภาณุพงค์ ฤทธิกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายภูริทัต เกิดชูกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กชายวันชนะ นบนอบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กชายศุภกิจ สัมพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ขวดแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงกนกทิพย์ กันคง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ มากแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงกฤษชนก ชูเพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงกิจติศักดิ

์

อรุณเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงจิดาภา ทิพย์มณเฑียร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีสมจิตร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กชายชัยณวัฒน์ ลำเลิศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กชายณัฐพงศ์ มงคลนิมิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายดุลยวัต ชุมชุ่ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายธีรภัทร มุสิก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายปฐมพงศ์ ทินกร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงพัชราภา ศักดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กชายภูมิภัทร ชัยธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงลลิตภัทร กันคง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ รักษ์ศรีทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงสุวรรณี อินทร์เหมือน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงอลิศรา เภรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา ชุมชุ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วไทย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เผือกภูมิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายอรรถวุฒิ รอดเจริญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เขียวเกลียง

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงอรพรรณ บูรณา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงอาทิตยา ทิมคลับ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงเสาวณีย์ สัมพานิช
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงนภาพร ราชสมบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายนัทพงค์ นวลประจวบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายพรหมมิน สีเพ็ชร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงสุภนิช ด้วงเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ เฟองกลัด
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงอารียา ฤทธิกุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายกฤษฎา คชโสภณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงกัลยาณี ฉิมประสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กชายจักรินทร์ แปนดำเนิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงจิดาภา ดาวสุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กหญิงฉัฐกนก พลอยประทุม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงชนากานต์ แก้วบุญชา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงชลิตา เกลียงเกลา

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สามล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คงยศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงดารินา บุญปาน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงนภัทรสร เรืองศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงนภัสสร หนอนแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงนันทวัน อังกาบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๔ / ๓๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงปาลิตา เวชรินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กชายภูบดินทร์ จิตราภิรมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กชายศิวกร แก้วมา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กชายเอกพันธ์ กิจเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงกุสุมา สีอรัญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองส่ง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กชายธราดล เกิดตลอด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ อังกาบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายวิริทธิพล

์

ทองพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ชาติวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กชายนนทกร จันทร์ประสาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงจิตรานุช คำบุราณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กชายชโนดม มุทาพร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ธารายศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ธารายศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงธารีรัตน์ คงชนะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงปทมากรณ์ เรืองนิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ เรืองนิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กชายภานุพงศ์ ช่วยชะนะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุทธินวล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงลัดดาวรรณ หนูบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงวรดา นามบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กชายศุภชัย นฤมิตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงสุธิตา รัตนูปกรณ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงอาภาภรณ์ พรหมศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา เหล็กเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงเบญจมิน ศรีลำดวน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คงศาลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงทิพย์รุ่งเรือง ผุดมาก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กชายธิรภัทร คงกาล
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กชายนราพงษ์ ทองคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงนำทิพย์ คล้ายกลิน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กหญิงพนิดา ตาทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ อ๋องสุทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงอรพรรณ ประจง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงรติกานต์ ผลแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กหญิงศิรินญา ทองฤทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๘

นางสาวสุภาขวัญ แก่นฝรัง

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงอริสรา บัวแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงอารียา คงเติม
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงกวินธิดา หนูหยู่
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงชลิษา บุญสมบัติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายรณชัย จันทร์แก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงชุมพูนุท รัตนภูมิ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงญาณิศา หนูเอียด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายณภัทร ศรีสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา อนันตกูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สว่างภพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายธนวัต คงเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กชายธนาสิน หยู้ตุ้ง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงธัญชนก ขุนเนียม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ชุมภูนุช
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กชายธีวิทย์ หาญมีสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงนันท์นรี ทรวงสวรรค์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ ธุระกิจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงพรลภัส กาฬสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ สุขประสานต์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงพุทธิภรณ์ ทองศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงภัทรสุดา ช่วยคล้าย
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปานสุวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงราตรี จงจิตต์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กชายวรวัฒน์ มณีวรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ถินหนองไทร

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายศิรวิทย์ อันซ้าย

้

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กชายศุภนัฐ แทนด้วง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ พรหมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงอรณิชา มูสิกะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กหญิงอาภาภัทร จรัสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายแสงอาทิตย์ ชาญบำรุง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงกมลพัชร จันทร์แก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายกวีพงษ์ จันทโรจน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กชายกิตตินันท์ หนูหยู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงณัฐนรี บัวพัว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กหญิงณัฐมน จรัสกุล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายธนธฤต จันทรขนิษฐ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กชายธนภัทร การะเวช
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กชายนนทวัฒน์ สุจจิต
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายนันทนากร ชุมพร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงนิโลบล ทรวงสวรรค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

ร่มนวน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ ตำแหน่งจีน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงปาณิตา จันทร์พูล
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงผกามาศ พุ่มเอียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กชายพรชัย เพชรจรัส
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงพัชริศา เรืองเพ็ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กิตติลิขิตกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ สมหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายยศกร การเพียร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ หลักชุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงวนศร อินทร์พัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กชายวสุพล ขุนเนียม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กชายวัชระพงษ์ แสงแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ รัตนวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายสถาพร วงษ์สวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กชายสุทธิเดช พุ่มเอียม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงสุหัสชา พลายด้วง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ รอดแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กชายอัจฉริยะ ใหม่แก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กหญิงเขมสิริ คงพูน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญสมบัติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงกมลชนก เพชรรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายกิตติธัช กว้างซ้วน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๗ / ๓๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายกิตติพันธุ์ พัฒน์สีทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กชายก่อเกียรติ สมหา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงชนาภา อินทร์ดำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุนาวัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงดวงกมล รอดแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายทิฆัมพร แซ่เฮ้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงทิพยวรรณ สมบัติแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กชายธนิสร คำสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงธิดาณัฐ รัตนะพงศา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายธีรชาติ สุวรรณศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กชายนันทวุฒิ คงพูน
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงปราณี ธานีรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายปณณธร หนูแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงปนปนัทธ์ สายยุง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กชายพงค์ศักดิ

์

ทองปาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ มีมานะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กชายพสุธร รัตนภูมิ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กชายพัชรพล หนูหยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายภัคพงค์ เผือกสุวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงภัทราวดี กิตติลิขิตกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงมลศิตา แสงแดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กหญิงยุวรรณดา บำเพ็ญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายวรวิทย์ สมบัติแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายวุฒินันต์ แสงสุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กชายศุภกฤต เทพบรรจง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

แก้วสงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กชายศุภณัฐ แก้วสงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์สุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงสุชาดา สงแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงอรทัย วงษ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ พุ่มนุ่ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงอวิกา ไทรจีน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ชุมพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงเรวดี จันทร์สุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ทุนชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๘ / ๓๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายธวัชชัย เปลียนสมัย

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงธัญชนก เพชรอนันต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงธิดา นาถมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

ขุนประดิษฐ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงศุภาลักษณ์ แสงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายหัสนัย ยอดชุม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กชายอนวัฒน์ โกเลือน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายอนันตศักดิ

์

เสนดำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กชายอรรถพล ถาพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา สิงหาเขต
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงเบญจพร นวลเต็ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายเมธา ทองเรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กชายกฤตพจน์ หมานพัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กชายกฤษฎา ดำสีใหม่
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายกวิน นวลปาน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สินนาค

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงดวงธิพร พรหมดำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ ขุนศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กชายนครินทร์ สงดำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กชายนันทพงศ์ บัวพัว
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงมณฑกานต์ กลิงที

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กชายวาเรนทร์ สงแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายศราวุธ แสงสุวรรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงศศิธร กิตติลิขิตกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุทธิรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กหญิงสกาวเดือน ร่มนวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายสนธยา เสนดำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงสุธาสินี กำลังแรง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ประพันธ์บัณฑิต
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายอนุพงศ์ ธัมโม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงอรัญญา วงษ์สวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงอริศรา ด้วงมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงอริศรา ใจสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงเพชรดา เพ็ชรคงแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงเพชรลดา หยูนุ่น
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายโกมล ลุกเซ็น
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ สานิพาล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๗

นางสาวขวัญฤดี ด้วงไทย
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงฐิติชญา แทนด้วง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายณัฐกมล ฤทธิอา
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กชายธวัชชัย วงษ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กชายธีรพล สงแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงบุษญา วงษ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กชายพิรพล ทองพนัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๔

นายภานุวัฒน์ นวลปาน
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๕

นางสาวลลิตา ธรรมวาโร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กชายศตนันท์ ทองคำแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงอาทิตย์ตา เพชรทองขาว
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงจนันธร ทองกลำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กชายชาญ สปอร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายณรงค์ชัย แสงสุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงนิตยา คงวุธ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กชายศิวกร สังเสนาะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงพิมพิศา ดำแดง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงวัลย์ลิกา ดำพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงสุธิษา วิรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กชายวัชรินทร์ บุญญโร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมถาวร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายตรัยรัตน์ ดาราจัน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายศุภชัย นุ่นนา ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายรัตนชัย พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายวิศวะ เกตุรักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กชายจักรินทร์ เมืองปลอด
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายนรากรณ์ นวลน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๔

นางวรรณเพ็ญ สวัสดี

๒๖/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๕

นางจุฑารัตน์ ศักดา
๓๐/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๖

นางสาวจินตนา ช่วยด้วง
๐๙/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีทองใหม่
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงกรชนก บางคราม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายชาคริสต์ ศาลางาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กชายธนัญชัย วิลุน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงนภสร อินสะโร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กชายนวพล สายโรจน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงปนัดดา กลินด่านกลาง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงปยธิดา ยอดประดิษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กชายพรชัย แก้วเกลียง

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงพรรวษา จีนแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงศิรภัสร นุ่นเหว่า
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ทองกิม

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงสรัลชนา การทวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงสุนิสา คงเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงสุภาพร ดำศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี พริกทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายอภิมุข ชุมขุน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพ็งคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายเตชินท์ ปดประสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายเมธัส ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายเอกพรรณ์ เอียดเกลียง

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงธัญรดี โสภาคย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงปณิตตรา สุดเส้ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กหญิงพิมพิศา เพชรา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงสิรยากร สมคิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๒
เด็กหญิงกฤติยาวรรณ

จันทร์แสงกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา แคล่วคล่อง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงทักษวดี สุดเส้ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายธนพัฒน์ สาเรศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กชายปองรักษ์ ลิมวิชิต

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายภูตะวัน ทองตำลึง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายภูรินัฐ เพชรทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงสุวคนธ์ สงเคราะห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๐
เด็กหญิงกฤษกรวรรณ

จันทร์แสงกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ปตะมะหะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงกัณญาณัฐ ลาภเกิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงนาเดีย รวยจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๑ / ๓๐๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายปติ ดรุณมิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงยานิชา ศรีสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงวรุณสุดา เสนกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กชายศราวุฒิ จันทร์แสงกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กชายสถาพร ทองญวน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงสุพิศชยา บุญทองเล็ก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒแทน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กชายกฤษณชัย มณีจักร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กชายขจรเกียรติ ขวัญชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงชวิศา วงศ์ไชยภาคย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ เสือแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงชาลิสา สาริพัฒน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กหญิงฐานิดา โสภารัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คงดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

คุณวิจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ฮะกิมเต็ก
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงธ มนต์พร กาญจนโรจน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กชายธนกฤต ศรีทรัพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใฝจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายนครินทร์ ชูมณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงนนทิยา พาสากล

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายปฐมพงศ์ ศรีกรด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงปนัสยา เกตุแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงปยธิดา วิชิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงปุญญิศา

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายภัคพล ทองมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายภูมิรพี มีคลัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กชายภูวนัตถ์ ละม้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงรมย์ธีรา ชูน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงรวินท์ดา ตังอมรศิริ

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายรัชชานนท์ อรัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กชายราเมศวร์ สมภักดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงรุ่งนภา วาเรศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จันทร์อยู่
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงลออรัตน์ ไกรชู
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๒ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายวงศธร พิมลศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กหญิงวรสิรี ศรีสมบูรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กหญิงวรางคณา ผลทวี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ประวัติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงวรินทร วิสุทธิมโน
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงศวรรณยา เกือมา

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงศศิวรรณ บางคราม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงศิริกัญญา วิชิต
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงศิรินรัตน์ พรมกันยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายศุภณัฐ พิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ ผลทวี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงสาลินี สังข์ทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสาคร
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงสุพิชชา สัมพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงสุรัสวดี นาเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงสใบศรี บุญกาญต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงอริสรา จินโนภาส

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงอริสา พรหมแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงเวฬุริยา ฉวยกระโทก
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เรือนทองรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กชายกิติศักดิ

์

เจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงชาลิสา ช่วยชนะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงณัฐชยา จุลพฤกษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ โสภา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กชายธีระภัทร สมบัติแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๕

นายอดิศร โภคา
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายตะวัน คมกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ คงรบ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงอารียา หอมคำพัฒน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๓๙

นางสาวหทัยรัตน์ จินตบุตร
๑๗/๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๐

นางวราภรณ์ สุปนตี ๕/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กชายปญจพล คงสนอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงฐิตาภัทร์ จันเกิด
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายภานุเดช ขุนแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายสุภโชค คงสนอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายธวัชชัย ส่งศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กชายอนาวิล รอดเพชร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายกันต์กวี โสมกุล
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงจันทวา สุขสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายพรนภัส เครือพัฒน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายชาญวิทย์ เรืองพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กชายณัชพล ดำสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ช่วยอยู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กชายพงศธร ฆ้องตะคุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ เผือกสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี เจริญรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงกชกร ไชยสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ชิตเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กชายนครินทร์ แก้วเหล็ก
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กชายนราธิป ยืนยัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กชายวิศณุ เหมาะประมาณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงอทิตยา เพชรนวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กหญิงอรวรรณ ย่องเส้ง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายคเณศ นาคประเสริฐ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงกัณฑิมา พัฒนกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายจิตรทวัส จันทร์แสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายธมกร ทองเลม็ด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายจิรายุ รักษ์นาค
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายธนภัทร กุศลธรรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงธนัชชา สอาดเอียม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กชายธีระภัทร์ ทิพย์สว่าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กชายนรสิงห์ บุตรรอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กชายพงศ์ศิริ ปญญาดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงพรรวษา ชูเพ็ง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กชายพิริยกร ปรีชา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กชายพิสิษฐ์ รัตนภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงพีรดา แก้วสะอาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงศิริญา ใสสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กชายสรชัย ทองสุก
๑๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงสิริมา ศรีทองคง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กชายอดิเทพ ศรีนาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงอภิญญา ซ้ายจันทึก
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงกนิษฐา สโมสร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช่วยยิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงปวริศา ชูประสูตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายปุญกันต์ จันทร์ปน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงภควดี คงสนอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เอียดผอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายธวัตชัย ใยฤทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กชายสรายุทธ ศรีทองคง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงสโรชา บุญอำไพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงอทิตา ชุมพล
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๒

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยพรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๓

นางสาวชุติมณฑน์ มีแสง
๑๘/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๔

นางสาวธิดาวดี ใสสะอาด
๑๐/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๕

นางสาวนภัสสร ใสสะอาด
๑๐/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๖

นางสาววันเพ็ญ ยิมรัมย์

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๗

นางสาวอรวรรณ มุขนาค
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๘

นายไชยพศ หีตเสมียน
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงกชพร สืบอุทัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศรีรักษา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ฤกษ์มีชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงกนกอร ด่านหน้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กชายกรกฎ ทรายขาว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กชายกฤษฎา ประทุมเพชร
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กชายกฤษดา ชุมพรัด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วอำดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา สาทจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงกัญวรา ปานเพรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กชายกิตตินัน ฆังคะมโน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีขำกูล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ บุญคล่อง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายคนิตศร ศิริดล
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายจักรพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ นุ้ยทิม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงจิณณพัด พัฒวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงจิรภัทร์ ทองสงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกยุระ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กชายชยกร โฉมทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กชายชยพล คุ้มรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายชัยวุฒิ มูสิกเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ เทพราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เดชมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กชายชูเกียรติ สูงรุ่ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กชายญาณภัทร ชัยสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงญาณาธิป เสือแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงญารินดา พราหมเอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงฐิตาพร ระรืนกลิน

่ ่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงณัฐชา สิทธิสุราษฎร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สารนพคุณ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายณัฐพนธ์ ชูเพชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เศวตเวช
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงณิชากร เผือกสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงดวงกมล ชอบพจน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กชายดุลยวัต ญาสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงทักษอร กฤตมโนรถ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ศรีนาค

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงธณัชยา ลอยใหม่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายธนกฤต บุญสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายธนกฤต สุคนธ์ญาบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายธนกฤต แก้วพิชัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายธนพนธ์ คล้ายอุดม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายธนพัฒน์ วิทิพย์รอด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายธนพิพัฒน์ สว่างอารมย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายธนภัทร ชัยชาญ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายธราธาร ไมอินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงธัญชนก สุขใส

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงธัญญภรณ์ จันทนานนท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงธิคัมพร วงศ์วชิรวัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายธีทัต ศรีอัดชา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงธีมาพร พรศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กชายธีรยุทธ์ เยียนประยงค์

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงนงนภัส มากแก้วกุล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กชายนนทกร กลินเรือง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กชายนนทนาท ทองมาก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายนนทพัทธ์ แปนคล้าย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายนภดล สวนอาษา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายนลธวัช หารสุวรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ เทพนวล
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงนลินนิภา จันทะทัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายนวพล นุ้ยฉิม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กชายนัทธพงศ์ พรหมทัน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงนันท์ชพร คงนุ่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงนันธิดา ยิงยง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงนันนภัส รักบำรุง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กชายบริภัทร พุ่มแย้ม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงบัณฑิตา แบนเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กชายบุญบดินทร์ ทองย้อย
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงปวรรษมน สุนธารักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงปาณิสา นาคแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงปาริชาด ฐานะกาญจน์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงปาริสสรา โสภาพงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงปยพร หมันไชย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กชายปุณพงษ์ ศรีสุนทร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงผกามาศ เผือกเนียม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กชายพงศกร บัวทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ อรัญไสว
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายพงษกร กีข้อ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงพรรณกานต์ อินทสมบัติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กหญิงพรรษกร พูลเพียบพร้อม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงพิชชา เทพราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กหญิงพิชญา ศรีสว่างพัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงพิมพิศา แซ่ลิม

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เศรษฐกาญจน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายพีระมิตร มีแรง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายภควัต พานิชกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายภพธรรม รักเอียด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงภัทรธิดา แร่ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงภัทรวดี ทองบำรุง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี เพชรโกษาชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงภัทรีญา เกิดสมบัติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายภาคภูมิ เวชพิทักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ช่วยเกิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายภานุพงศ์ เสวกจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ สุวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กชายภูมิภัทร สิลมัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงมลฤดี โชติพิรัตน์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กชายมินธดา ชุมพรัด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงยวิษฐา คงมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

หล่าเหร่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายยุทธนา แก้วสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายรพีภัทร อินทร์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กชายรัชชานนท์ ขุนประดิษฐ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงรัชฎาพร เศษพลอย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กชายรัชตะ นกขาว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงรัญชิดา จีนไทย
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กชายราเชนทร์ ปาละคเชนทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงรุจาภา โต๊ะแอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คงราช
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายรุ่งอรุณ ไกลยา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงวชิรญา โทนคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ ใจดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงวรนิษฐา โอชุม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงวรัทยา เสนาเศรษฐ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงวริฐา บุญศรีนุ้ย
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กชายวันปยะ ทองมาก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงวันรัก อับษร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงวัลลิภา เพชรรัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายวิรวัฒน์ สุขแดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กชายวุฒิภัทร ภักดีดวง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงศรีพัชรี ศรีชาย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กชายศรุต เชือมทองอยู่

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงศศิชา ไสสุวรรณ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงศิรภัสสร สินภิบาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายศิริวัช อินทร์คง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายศุภพกร ไชยแขวง
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงศุภัทรภรณ์ สมพงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เครือพัฒน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงสมฤทัย ไภนิคม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีทิพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กู้เมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายสหรัตน์ อินทรพรหม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กชายสิทธิพร มีเผือก
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กชายสิปปกร พุ่มวิภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผังจิโน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายสิริวัฒน์ นาคดุก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงสุชาดา จวนใหม่
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงสุณีรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กหญิงสุตาภัทร คล้ายดวง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงสุนิสา ศรีแสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงสุพิชชา วงษ์วิเชียร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กชายสุริยะศักดิ

์

แพน้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงสุวพิชย์ ทิพย์บุญทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วมณี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงอธิฐาน คงมีสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กชายอธิปตย์ นิตย์มี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายอนวัช ชมภูพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายอนาวิน เจริญอักษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กชายอนุศิษฏ์ คล้ายอุดม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงอนุสรา จ้อยนุแสง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์ประดิษฐ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จิตนุ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงอรนลิน แก้วปกษา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา ภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี บุญสิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๙ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กชายเกริกกฤต โพธิไพจิตร

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงเกศินี เดชมณี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กชายเจษฎากร ทองภู่
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กชายเมธัส แปนมีเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงเมธาพร กาลเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กชายเสกสรร รอดรักษา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงเสาวภา ชูจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กาญจนประทุม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายโชคติการ ใจมัน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กหญิง62 เนตรวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงกุลภรณ์ ระรืนกลิน

่ ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงจันทกานต์ ทองโสมาส
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงจิดาภา สามตรีกัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงชฎาภัทร แก้วสังข์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายชวนากร เพชรเดช
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กชายชารุค คาน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายชินกฤต ยาแสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงณัฐชยา เยียนประยงค์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ เดชมณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายดณุวิศ อินทรอักษร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงทัศณีย์ ทองสร้าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กชายธนภัทร จันทร์วงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมรักษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายนันตชัย แพระบำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เวชรินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงปณิชา จันทร์แจ่มใส
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงปภาวดี ทิพย์มาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ดวงแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงพรสินี สุขคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กชายพลกฤต ศรีสว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ไชยบรรดิษฐ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงพิจิตรา วิชาชาญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กชายพีรภัทร จิตเสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงภัสภร รองเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงมุทิตา ไสยสุคนธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กหญิงยุวธิดา โสมมาก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายลัทธพล ทองมาก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สมภักดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงวรัญญา กันตาพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงวริศรา เรืองเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ แก้วขำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

บุญธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ราชพิบูลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กชายศุภณัฐ หนูพรหม
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงศุภมาส นวมสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงสุธีรา อ่องละออ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงสุวภัทร ลัภนาเคนทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงอันญดา ทะเดช
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงอิสราภรณ์ พงษ์ประเทศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรมชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มูณีนาค
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายเสริมศักดิ

์

เมฆฉาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายกรกช พรมขาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงกันตยา ดำคล้าย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงคนัญญา ชูนาคนวล
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงจิราพร ทุ่มแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงชนิตา คชงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีอัดชา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กชายดนุเดช ทองสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กชายธนภัทร โชคกิจการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายธรรมรัตน์ สุขไสย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กชายธีรพงษ์ บัวทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงนภัสดล พรมหีต
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงปทิตตา ศรีทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ เนียรเถ้อ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ตันติพงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายพินิจ เพชรรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงพิมภิศา ชูเพชร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายภัครพงษ์ ชุ่มติง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กชายภูวนาถ บัวทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กชายมงคลชัย ไกลยา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กชายรพีภัทร บุญพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงศศิกานต์ บัวเสน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รัตนี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ เอียดคง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์เกลียง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงอนุตรา เพชรสุด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์เพชร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๔

นางสาวกชพร มือเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๕

นางสาวกมลชนก พรหมวิเศษ
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๖

นางสาวกมลวรรณ เทพบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๗

นายกรรณชัย เข็มทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๘

นายกฤษณะ ทุ่มขนอน

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๓๙

นางสาวกัลยา เบียดโทน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๐

นางสาวกาญจนา รัศมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๑

นายกิติพงศ์ เลืองสุนทร

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๒

นางสาวกุลจิรา ชุมผอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๓

นางสาวกุลธิดา กลินรักษา

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๔

นายกู้เกียรติ เพ็ชรช่วย
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๕

นายคมสัน สามงามทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๖

นายครรชิต ช่วยสวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๗

นายจิตติพงษ์ สุคนธะตามร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๘

นางสาวจินตนา ศรีสว่าง
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๔๙

นายจิรเดช ปรุงเกียรติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๐

นางสาวจุฑามาศ แก้ววิเชียร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๑

นางสาวฉัตรชฎา ศรีโสภิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๒

นางสาวชมพูนุช เพชรมีศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๓

นายชัยณรงค์ ถุงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๔

นางสาวชุติมา ดวงสุวรรณ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๕

นายณรงค์ศักดิ

์

ภักดีเรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๖

นางสาวณัฐณวี ศรีเมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๗

นายณัฐพล บุตรเริม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๘

นายณัฐวุฒิ จันทร์นำจืด
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๕๙

นายณัฐวุฒิ แสงฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๐

นางสาวดารินทร์ รัตนผล
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๑

นายตันติกร ศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๒

นายทักษ์ดี ฝายปาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๓

นายทิพวรรณ พรหมช่วย
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๔

นายธนวัฒน์ แก้วกาษร
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๕

นายธนากร จันทร์กำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๖

นายธรรพ์ณธร เทินสระเกษ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๗

นายธานินทร์ ฮันโต่น

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๘

นายธิติกร เพชรต้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๖๙

นางสาวนฤมล แก้วคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๐

นายนันทพงศ์ คงกลิน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๑

นายนันทิพัฒน์ คงกลิน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๒

นายปญญพนต์ เสาร์แก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๓

นายพงศกร เชียวชาญ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๔

นายพชรพงศ์ บำรุงพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๕

นายพุทธพร จันทรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๖

นายราชัน กุลวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๗

นางสาวรุจาพร สังข์สกุล
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๘

นางสาววรรณพร ชูแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๗๙

นายวรวิทย์ บุญกลับ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๐

นางสาวศิริลักษณ์ ลำยาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๑

นายศุภวิชญ์ ทองหัตถา
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๒

นายสรวิชญ์ บุญสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๓

นายสุรดิษ เทียนเทศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๔

นายอนันต์ ฟกพะเนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๕

นางสาวอมรพรรณ บุญพา
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๖

นางสาวอัจฉรา ดุจวารี
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๗

นายอิทธิศักดิ

์

พฤกษหิรัญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๘

นายเทพฤทธิ

์

เชียะคง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๘๙

นางสาวเพชรลดา คงแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๐

นางสาวแนนพวรรณ ใกล้ชิด

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๑

นายไชยวัฒน์ วาสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองนิล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กชายกนกเทพ ทองเทียง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพชรน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายคมสันต์ ศรีหวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงจารุภัสส์ สงคงคา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงจิรฐา ทิพย์บรรพต
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงชลจิชา บุญรอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงชลธิชา ชังช่างเรือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กชายนนทชัย หุ้ยหลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงนภัสสร เรืองเสวียด
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กชายนฤนาถ ประเสริฐสังข์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ปานเนือง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กชายนิธิวัฒน์ โสมอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา กลำไพ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงบัณฑิตา คงสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ณ ถลาง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงปริญาภรณ์ บุญสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงปานระพีร์ สุทิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงปยธิดา ชูนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงปยธิดา พัฒนรักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กชายพงศธร สุจีรพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ งิวราย

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทรัตน์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายภัทรพงษ์ ใจสว่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กชายภูวิศ วิชัยดิษฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคฤทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ สร้างสาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กชายมินธาดา สำลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายยศภัทร เนตรเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กชายรุจนพงศ์ อินนาปา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ ชูมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ เกิดสมบัติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กชายวรวิตย์ ใสสะอาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายวราพล หุ้ยหลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงศิริญญา มีคลัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กชายศุภพล ทองแพ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงศุภสุตา คำพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๔ / ๓๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงศุภาวินี เพ็งสกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๑

เด็กชายสถาพร เกตุกลิน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงสรวรรณ จิตจง
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ สรรพคง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงสุธิตา ศรีศักดินา

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงสุนิษา สุวรรณพรหม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงอภิชญา ภายหลัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงอรณิชา ไกรรัตน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กหญิงนิรัชพร มีกล่อมเกลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงเพ็ญจมาศ พรมรุ่ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงเหมือนฝน ประดิษฐ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงกุลณัฐ รุ่มจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ภาราทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงธนพร ทองสมุทร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงธนาวดี แก้วสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงธารารัตน์ จันทร์นวล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงธิดา ไทรไกรกระ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายปกรณ์เกียรติ ฉิมพาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงปรางทิพย์ นาคอุบล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กชายปาณรวัฐ ช่วยบางเดือ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงพิชญานิน สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายพิเชฐ บุญประเสริฐ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงพุทธรักษา อุ่นเรือน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ กุกู้มาตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีพิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงวิสสุตา แซ่ก๋ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชูศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายอนุพงศ์ วงศ์วานิช
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กชายเมธาวิน พุทธกูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายกฤษฎา ประจงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุรินทวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูจินดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กชายชนินธร โชติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายดลณภพ มีเงินทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายดลวัตร จ่าทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงนริตา สว่างแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายปวรุตม์ พิมพ์บำรุง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงวนิชยา พืชผล
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงวรินยุพา เต็มแต้ม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงวศินี ศรีฟา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงศิริประภา ประถม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงสุชานาถ หอมจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงเพียงพิมพ์ พุ่มวิภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๓

นางสาวศภนิดา สุวรรณรัตน์
๑๘/๔/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๔

นางสาวปทมาวรรณ พิมายุถลาง
๒๑/๓/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๕

นางสาววิศนี พสุรัตน์ ๑/๔/๒๕๒๔ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๖

นางสาวกฤติยาณี สุจีรพันธ์
๑๔/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๗

นางสาวพิมใจ พิกุลขาว
๒๔/๑๐/๒๕๐๕

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๘

นางสาวธารทิพย์ ทองรอด ๒/๙/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๗๙

นายอิทธิพล ฉิมสะอาด ๕/๕/๒๕๑๗ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๐

นายนันทพงศ์ จันทร์ปรุง
๒๔/๒/๒๕๐๗

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๑

นายอภิศักดิ

์

บุญขำ ๗/๒/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๒

นายอัฐพล รักเขียว ๕/๔/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๓

นายอดิศร ชนะภัย
๑๖/๓/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๔

นายมนัส จันทรา ๕/๘/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๕

นายสิทธิชัย แก้วประกอบ

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๖

นายภาคภูมิ ประวัติ
๑๖/๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๗

นายประพนธ์ วังนรา
๒๙/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๘

นายธเรศ ศรีสุขใส
๒๘/๙/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๘๙

นายทรงวุธ นราหุตพล

๒๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ มิตรปาเว
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวแมว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กชายกฤษกร ภูสุวรรณ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กชายกวิน มุณีวรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงกัญญพัชร อินทร์เผือก
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายกันตณัฐ ตระกูลบุญเดช
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงกุสุมา โสมภีร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายจักรภัทร กองอิม

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

เผือกสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงชนิตา ควรหา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงญาณิศา นิลรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงญาดา หวานหู
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงฐานิตา อินทร์เพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงฐานิตา เพชรทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ ลอยเลือน

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงณัฐชยา คามบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กชายธนกฤต บัววารี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กชายธนบดี เพชรสุทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กชายธีรดนย์ เรืองเวช
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กชายธีรภัทร์ พันธ์วิลัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

พรหมรุ่ง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงนฤมล ลอยเลือน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายนฤเบศ เพชรร่วง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายนันทิวรรธน์ ศรีคง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ เรืองเวช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงบุญญ์กัญญ์ ทิพย์มณี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีนวล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงปกิตตา กาญจนหิรัญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงปนัดดา ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พรหมแดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายพงศกร ทองสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล อินทะปาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงภัทรสุดา พรศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายยศภัทร อินทร์ศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายรชานนท์ กระบีน้อย

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงลลิตภัทร กลินเรือง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงวริศรา รัดเกล้า
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายวัชรพันธุ์ บุตรพรหม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายวิศรุต ชัยเดช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายวีรพงศ์ เพชรเนียม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล ชัยเดช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงศิลิสา นิลบดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กชายศุภณัฐ หีบแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ ถึงสถิตย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงศุภิตา แก้วเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กชายสราวุฒ จันทร์คล้าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ สุมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงสิรามล ส่งช่วย
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงอรญา แฝงจันดา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงอาภัสรา นาคทองคง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงเมฆขลา แก้วศรีจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายกันตินันท์ น่านสลด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายณชพล คามบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ครรชิต
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กชายธนพล แท่นนิล
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายนรวิชญ์ เหล่ายัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายนักรบ พันเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ แสงมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์เพ็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กชายภูเบศ พันเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กชายวิริทธิพล

์

เมืองวัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กชายศุภณัฐ หาญแหง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงสรัญญา นิลอรุณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กชายสิริพงษ์ เกตุพะเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กชายสุทธิพันธิ

์

แซ่ลิม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กชายอนุวัฒน์ แอบมณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กชายธนวุฒิ บัวเสน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายภัทรภณ บัววารี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กชายวงศกร นาเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงวรรณพร อินทร์สุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๐
เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์

ศักดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กชายศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยมงคล
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๓

นายทัตธน ศรีสุวรรณ
๓๐/๑/๒๕๑๓

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กชายกฤษกร คงแปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ ศรีเปารยะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงกฤษณา ถวิลถึง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงกิรติ วัชรวิทูร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายคุณารักษ์ คงเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงจิราวรรณ วันเส้ง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

คงจุ้ย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงชุติมา ขุนโหร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายณัฐกิจ พันธ์มุง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ วิโรจน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กชายณัฐนนท์ ญาสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายณัฐนันท์ ญาสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงณัฐนิช พรหมชิต
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กชายธนารัตน์ นิลอรุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กชายธราเทพ ศรีใส
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงนวรัตน์ กุมพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงนันทิยา ก้อนทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สุภาพสุนทร
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงนำเพชร อิษฏ์ธรรม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงบุตรศรัตน์ คงเวช
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กหญิงปนัดดา เลขจิตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายพาณิภัค อินทรวิเศษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงพิชญาภา พิพวนนอก
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กชายภูวดล พลรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายภูวนาท ชุมทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงมณีวรรณ สืบวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงมัณฑนา เสวกจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงลลิตา ครุทธามาศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิง ว.วลัย ทองสาลี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงสิริพร วงศ์พนม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายอชิรวัฒน์ กัณสุทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงอนันตญา ด้วงโยธา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ รัตนสูตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงอังคนา เชือบ่อคา

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กชายอัมรินทร์ เมืองดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงเกวลิน ปญญาอภิวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงเกษมณี เพชรพญา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองสง่า
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แสงทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กชายเพชรายุทธ ปานเฉวง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงแพรวรรณ บุญดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๙ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๕
เด็กหญิงปทมพรทิพย์

เมืองจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงพิยดา ทองรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กชายชาญวิทย์ โกมล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีแสง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงณ เพ็ญ ไพเมือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงธันยาภรณ์ หนูยัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กชายธีรดนย์ ปนแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กชายประกิจ สุขพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงปวริศา บุตรประสงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงปวริศา ประตูใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๕
เด็กหญิงวรรณพรรษา

สรรพขาว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วศรี
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กชายสรศักดิ

์

แซ่เง่า
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงสร้อยฟา เพชรกลับ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงอนัญญา รงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายอมรเทพ เพชรขจี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กชายเจษฎา ศักดา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สอนอาสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กชายธนกร เชิงสมอ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงพรวิภา สุริเตอร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงยุพาวดี วรรณพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงณัฐ์สุดา รงทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงณัฐฐิรา บำรุงเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กชายภณุเขต สำเภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กชายสุชานันท์ ไชยฤกษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กชายเทพมงคล บัวศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงณัฏฐกฤตา จินดา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงปุญญิศา ลิหก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆนิติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายวรเมธ อินทรัตน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงวิสสุตา เจริญรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงศิราณี ลอยใหม่
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ศิวายพราหมณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงสุชาวดี วงค์พนม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

รัตนแสงจำรัส
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๐ / ๓๐๙

้
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สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงเกสรา เมืองแมน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กชายเตวิชญ์ ทองเหลือ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ ก่อนทิพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา ไสยวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงขวัญเนตร พรหมมงคล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สังข์ทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายธนิก สุวรรณวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สิงห์จันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กชายพงศ์ปณต คงหน่วย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงวนิสา ภิรมยาภรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กชายศิริวัฒน์ แพทริค โคว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงบุศรินทร์ สมุทรคีรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงประภัสสร เวียงอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงจิราพัชร พุ่มกล่อม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรบ วัดตะกรบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงทิฐินันท์ เล็กวารี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกรบ วัดตะกรบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กชายพีรพล เล็กวารี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรบ วัดตะกรบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คงเกิด
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงกนิษฐรินทร์ นังเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงขวัญมณี กิริยาดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มากขาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยสำราญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กชายธารินทร์ ตรรกวิทย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงพืชรัชนก ถินวงค์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายวีรกานต์ นาคเวช
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา คงเกิด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กชายณัฐชนน คชไพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นุ่นรักษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กชายธีรภัทร จันทร์เพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กหญิงวรพรรณ ริมทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กชายอภิเดช ปลองปลอด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงอรวรรณ ถินวงค์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงอาภัสรา สวนสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กชายปธานิน แสงสุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงลีลาวดี ช่วยเพ็ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายศตวรรษ ถินวงค์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กชายกิตติภณ ด้วงคำจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงกาญจนา คงสนอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายจักรพันธ์ ขันติ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กชายจักรภพ ขันติ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กชายชยพัทธ์ กล่อมสุวรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงชาลิดา รินกินา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงฐิติวรรณ ศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กชายณัฐพล ทุ่มขนอน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กชายปกรณ์ ชูแนม
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงพิมนิศา เวชพัฒน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก้วพิชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กชายสิทธิเดช คุ้มรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงรัตนา ฮันเฉียง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายสุภชัย ทองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๘๙

นางกมลทิพย์ ทองปลอด
๐๑/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๐

นางสาวรัศมี ภักดีสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงวิภาวดี ศรีแสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม วัดวิชิตธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงธมนวรรณ หีตหมืน

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม วัดวิชิตธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กชายสรสิช นาคประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม วัดวิชิตธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กชายอนุพงศ์ ดีมีศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม วัดวิชิตธาราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา มีทองพูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงสุภาวรรณ มีทองพูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงสุมินตรา แจ่มใส
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงเจนธีรา แก่นจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กหญิงอรณิช เสมรอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กหญิงกัลยากร ศรีรืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กชายบัณฑิต สอนบุญปาน
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายธนภูมิ ใฝสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงธาวินี ทองสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๔

นางสาวภัทรพร มากมิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๕

นางสาวมัณทนา นามเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๖

นายทรงฤทธิ

์

คงพัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๗

นางสาวศิริลักษณ์ มากมิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงชนิดาภา ศรีสุจริต
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กชายชิติพันธ์ ตราชู
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงนัฐธิดา พรมแดง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กชายบัลลังก์ บำรุงเพ็ชร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงเกสรา นกนุช
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงมิงกมล

่

อินทเจ้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ขวัญชู
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กชายณัฐพัชร์ กาตาคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงปลิตา บัวเสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงพรพิมล ปญญาวุฒิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงพิมพิศา สมานันตกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กชายวรวิทย์ สังข์ทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงวริษา ร่าหมาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายศิรภัทร ห้าวหาญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กชายศุภณัฐ บัวเสน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงอมราภรณ์ บัวเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายเมธัส จันทร์ใจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายศิริพงศ์ คงนคร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงนิภาธร เสมรอด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กหญิงจิราดี ดีวันวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงชลธร จันทร์แสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงณัฎฐธิดา ผอมคลี

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กชายณัฐพล ชูพุ่มพัว
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เชิงดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กชายธนวุฒิ สืบวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงนันทชพร ภาคพรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กชายธีรวุฒิ คลายชูช่วย
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงปญญาพร ศรีเสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงปนทิวา โสตรยิม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กชายพงศกร คงคต
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กชายภูมิรพี วีสี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กชายภูวเดช ครุฑสึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงลัทธวรรณ โพธิดำ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงวิภาดา สอนรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กชายวีรวุฒิ เศษวอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงสิรินทรา รัชต์ธนะภานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงสุชาวดี ไกรดาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงสุดาวรรณ สีหาปญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กหญิงอัญรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายเดชชัย นาคแพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ พันธ์ชืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงจันทร์จิต จิตบำรุง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงจิณณพัต เกศเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กชายนิธิวัฒน์ คงสุทธิ

์

๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๒

นางภัคณัฐ เศษมา ๗/๖/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายกันตินันท์ เอียดบัว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กชายชนาธิป ทองสา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ อินทรเพ็ชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายนภัสกร เข็มทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงปนปนัทธ์ พยับพฤกษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ปานขาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงยุธิดา นนท์ศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายวีระมล ภาคี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กหญิงสิรินทรา จำนงค์ทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เกือคลัง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายอนุสิทธ์ มันไชย

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงอภิชญา ส่งปลืม

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงเสาวดี ปนศีล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กชายติณณภพ อ่อนจริง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงธนภรณ์ สวัสดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กชายธีรภัทร เปรมประสงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กชายธีรเมธ นาคประเสริฐ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงพรรณณิภา น่าเอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายรณชัย ไมอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กชายศราวุฒิ วิชัยจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงสุมาลี ไม่มีนามสกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กชายอภิชาติ บัวรอด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กชายนิทิโชค พิมสลัด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุดมสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงจุรีรัตน์ รำเพย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ ทองมาก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายธนศักดิ

์

แก้วอำดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กชายธนายุ ครุฑธามาศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วเกิด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายปณณวัฒน์ เพชรรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงพรทิพา ผุดบ่อน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงวริศรา ผดุงสี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กชายวัชรพงศ์ บัวชู
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กชายอนุยุต ไมอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี ทองสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายเสกสรรค์ พลภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กชายกฤษฎา บัวประสิทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงนุศรา มุงคุณแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงปยธิดา เทพอำนวย
๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงกรวีร์ ยาสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กชายธีรภัทร แก้วฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายพีรภัทร เผือกภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงมนสิชา บัวลอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กชายศรุต ชูเลียง

้

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายสุภชัย ทับเทียง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กชายเติมพงศ์ ช่วยเปย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงขวัญชนก เต็มโภคา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กชายทศพล สารกาญจน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงพิรดา เมืองผุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงภัสสร คำมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายภูสิน สิงห์ฤกษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงสุพิชญา เลือนนำ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงอารดา ทองดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายวรวิทย์ ชูคง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กชายกิตติพล ภะวัง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กชายจิรายุ โชครักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กชายนัฐวุฒิ นารีเลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงวรัชยา ทิวาคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กชายชาญณรงค์ ทองดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ วังใจชิด
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงสุธิตา แดงเพ็ชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา สวัสดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กชายกิตติพัทธ์ บุญนำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงจิรชยา กลินจิว

่ ๋

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงชลธิชา นาวิก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เฉลิมบุญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายธนกร แก้วนิวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงนรินทรา เรืองอักษร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ มูลประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงสุนิษา ฤทธิวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เทพแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กชายอนาวิล จ่าทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงกนิษฐา มากเลียง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กชายกฤษดา จันต๊ะนาเขต
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงณัฐรดี ตังก้ง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงทัชชกร มีพริง

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงศุภวรรณ แซ่ด่าน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงอรพิณ แสงสุวรรณ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๒
เด็กหญิงเปรมปฐมชนก

บุญชู
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงเมธาวดี เทพี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายกันตพงศ์ หนูมณี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายชัยนันท์ วังบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กชายชุมพล ธานีรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กหญิงณัฐพร ไกรสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงปยนันท์ ไทรสุวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กชายวีรพงศ์ ขำเกือ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงอรปรีดา โอยสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงอรอุมา จงพึงกลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ช่วยสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กชายโชคชัย มีวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กชายชัยณรงค์ แซ่อุ่น

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายชัยวุฒิ ปลอดแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กชายประเสริฐ ขันทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงลลิษา ส่งโสม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงสิริษาวรี คล้ายคลิง

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา ศรีกุล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายอชรายุ คมสัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายจาตุรนต์ แพใหม่
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ทิพย์ปาเว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงพรรณวรฤณ บำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงพิมพิศา ปานเนือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงศศิภักดิ

์

มณีกาญจน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กชายศุภสิน ชิตเพชร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงสุกัลญา สุขรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงอวิกา เนตรนิติสกุล
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กชายจตุพร จันทร์เพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กชายบดิศร ศรเกษตริน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเววน วัดเววน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงพิไลวรรณ ประสงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเววน วัดเววน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กชายธนาพัฒน์ สังข์ฉิม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเววน วัดเววน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กชายกันตินันท์ เผือกด้วง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๔

เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วตัง

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

มากคง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงจิณัฐตา โภคัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงชนกานต์ นาคใหญ่
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงชยาภรณ์ จีนไทย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กชายชลกิจ ก่อนทิพย์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กชายณัฐภัทร พูลพงค์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ไกรวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กชายธนากร จันทร์สุวรรณ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงธัญพิชชา ช่วยยิม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงนภพรรณ สุวรรณนวล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กชายนันทชัย ไชยสิทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงบุญทิพย์ ชูพรหมแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงปนัดดา กอนทิพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงภัทรวดี ชัยพัฒน์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เชือมทองอยู่

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กชายภูริณัฐ เสือทับทิม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กชายระพีพัฒน์ ศรีอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงวรินทรา หมวดทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงวรินยุพา หมวดทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กชายวายุพัชร ด้วงโยธา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา สร้อยยิม

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงสุวภัทร หัสดง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กชายอนุวัช ภักดีมาก
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กชายจิราเมธ ปานเนือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงชนิตา มากคง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๐
เด็กหญิงชิษณุชานางค์

เชือวัฒน์

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงฐาปนี เขียวปลอด
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงดารินทร์ ชูชอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กชายทินกร กาวิพราหมณ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายธนกฤต จีนไทย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กชายธีรภัทร ช่วยวิเศษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กชายธีรเมธ ทองมณี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กชายนาควัฒน์ สมบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงปุญญิศา ช่วยเกิด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กวีพราหมณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงวิศรุตา ส่งแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กชายศักดา อ.ท.ศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กชายศิริพงค์ เหล่าพงค์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงศิริมล ทองมาก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กชายศุทธวัฒน์ ภักดีมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงสุทธิดา กาวิพราหมณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กชายอนุพงศ์ ไกรวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กชายอนุวัตน์ เชือมทองอยู่

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงอมรพรรณ เผือกเกลียง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงอัยดา พรหมช่วย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงไพริน เหมือนเรา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กชายวรฤทธิ

์

ทิมปะนา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กชายศักดินันท์ ตรีรัตนคุปต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงอภิสรา แสงดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงจุฑามาศ รอดเรือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สักจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงรุ่งสิริ เกตุแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงธนภรณ์ โยธานันท์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงธันยา จันโสฬส
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กชายประภาส ไชยแขวง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กชายศุทธวีร์ บุญรักษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงรัตนากร คำแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กชายวีรภาพ แก้วโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ กัณหา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุญชูดำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงสิรามล สักจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงสิริมา ดีมีศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สวัสดินาค

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทร์แก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายอำนาจ สวัสดินาค

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายเมธาวัฒณ์ นาคทองคง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงโสภิตา ศรีนาค
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กชายกรีฑาพล ช่วยแย้ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงกันตพร จำเนียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงกัลญาณี ทองเกลียง

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงจันทรา เพชรคงเนิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงชลธิชา อุปลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กชายณัฐกร ศรีชัยชนะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงณัฐชา เพชรรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ทินกร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงดวงกมล แก้วประดิษฐ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงธนพร คงพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญชืน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงธนัญญา เพ็งโตวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงพัณณิตา ดีหมัด
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กชายวงศกร นครธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กชายวรวิช สุทธิราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กชายวายุ สวัสดินาค

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงศิรภัสสร กุณา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงศุภมาส สุริยานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สวัสดินาค

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงสุราภรณ์ จันทวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายหฤษฎ์ พรหมมงคล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วโชติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กชายอัทธวิทย์ แสงทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงอินทิรา ชุมน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงเกตน์สิรี ช่วยแต้ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ศักดิศรี

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงอรปรียา เนียมเกตุ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทร์แก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เอียมคล้าย

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงศยามล บุญเทพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ใยยอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กชายนัทธพงศ์ ลอยทุ่ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กชายภาณุมาศ สรรพากร
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กชายศุภกิจ สรรพากร
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงพรชิตา แก้วอนันต์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กชายวรินทร ใจเหล็ก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงวลัยพรรณ เทพี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงอารีวรรณ จันทร์แสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงเจตสุดา สิทธิศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงชลิตา สุขวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงนิชกานต์ สร้อยสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงนิชาภา อินทร์โรย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๖

นายสุวรักษ์ พงษ์ประเสริฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงกัลญารัตน์ วารีย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายณัฐนันต์ สุภาพพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กชายทักษิณ พวงนาค
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กชายธนพล หนูปลอด
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๑

นายนัฐพล ทรัพย์วิริยะกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กชายนันทวุธ ใสสุก

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๓

นายพงศกร รักษาพราหมณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงวรรณวิษา อ่อนลมหอม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายวรัญู จันทนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๖

นางสาวสุรีรัตน์ เพ็ชรแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เผ่าทัพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๘

นางสาวกมลวรรณ เซ่งใจดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๘๙

นางสาวภัทราภรณ์ วรชินา
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๐

นางสาวเมธินี สิงห์ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๑

นางสาวเสาวลักษณ์ ยวนแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๒

นายปริญญา กล่อมรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๓

นายสุรศักดิ

์

สอนอาสา
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๔

นางสาวณัฐวรรณ สงเมือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๕

นางสาวจีรภา อ่อนจร
๑๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๖

นางสาวสุธาพร จันทร์คง
๒๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงวลัยกรณ์ โชติช่วง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงสญามล หนูทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วาสินธุ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กชายศรนันท์ คล้ายอุดม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายจีรพงค์ ทานนท์
๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กชายแทนคุณ อยู่เย็น
๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงบงกช จันทร์อินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงทัศนาวรรณ แก้วกุดฉิม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงโศภิสรา พรหมอุบล
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงอัครวรี กันวรรณะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กชายอัสนัย นาคน้อย
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงสริญญา พรายแก้ว
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ หาญกล้า
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ วิเศษโพธิศรี

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วงเวียน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กชายดนัย บุตรกริม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กชายชยากร สงเกิดทอง
๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กชายนภดล รัตนบุรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงณัฐกมล เข็มน้อย
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงชนาภา ชุมแดง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงเหมือนฝน พรหมสนิท
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงภัทรจาริน สายแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงภาณุมาศ พรหมเกิด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ดวงแก้ว
๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กชายยุทธวิชัย วาสินธุ์
๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๓

นายธีรเดช ชาติวุฒิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงจุฑามาศ พรหมเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๕

นางสาวอรพรรณ ประเสริฐพรชัย
๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๖

นายณัฐพล ประยูรหาร
๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๗

นางสาวปนัดดา ทองสุข
๒๔/๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๘

นางสาวสรญา ธงชัย
๑๒/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๒๙

นางสาวอารีรัตน์ ภักดี
๑๕/๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๐

นางสาวภาวิณี สาริโท
๑๑/๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๑

นางสาววิไลวรรณ จันทร์วิเชียร
๑๒/๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๒

นายปตะกาณฑ์ แสนเงิน
๑๕/๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๓

นายชญากร คีรีเพ็ชร์
๑๙/๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๔

นายกิติศักดิ

์

คีรีเพ็ชร์ ๑/๔/๒๕๔๑ กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๕

นายพิสิทธิ

์

ทองอารี
๓๑/๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๖

นางนิสสรา ธนะสูตร ๒/๙/๒๕๒๒ กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๗

นายตรีสิวะ สังขจารีต
๒/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๘

นายอนุชาติ ทองมาก
๑๒/๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๓๙

นายรังสรรค์ หนึงด่านจาก

่

๒๗/๘/๒๕๓๘
กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๐

นายเจนณรงค์ แก้วเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๑

นายสมพงษ์ แก้วไชยะ ๑/๙/๒๕๐๒ กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๒

นายพรรคพล รุ่งธาราเจริญ
๑๔/๖/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเกาะพะงัน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายวัชรพล เกิดกาหลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กชายชานนท์ ทองเสนอ
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายวุฒิชัย อ่องไล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ ทองศรี
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กชายสราวุฒิ ศรีกาญจน์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กชายณัฎฐนันท์ ทองจีน
๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กชายภัทรดร ชีวชูเกียรติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีฟา
๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายอรรถพล คีรีเพขร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงปอใหม่ ศุภลักษณ์
๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงอภิขาพร พัฒนกูล
๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงธิญาดา ไชนอก
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ รัคนรักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงนนทพร อาจหาญ
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงอนุธิดา ไทยฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงณปภา ใหมแก้ว
๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงจุไรวรรณ ศรีแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงมลินทา เรืองจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงจันทร์จ๋า แซ่ด่าน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงนวลจันทร์ ไชยมหา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงสุพิศชา อินทชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงอริยา คงมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กชายกิตติรัชต์ โสมล
๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

อรุณโชติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กชายศรายุทธ เครืออยู่
๒๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายธีระ ธนวนิชนาม
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายจักรกริช อรุณวร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงกนิษฐา สำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงธนัญญา จุตตะโน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เรืองศรี
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงจิระภาภรณ์ สอนแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงนันทพร ธนวนิชนาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงอริสรา นุภักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงธนิดา จีนปฎิพัทธ์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงศวรรณญ่า เทพมงคล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงนนทภรณ์ ใจเปยม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงรินระวีวันท์ หิรัญภัรทกิจ
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กชายชัยณรงค์ แท่นนาค
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายปวรุตม์ กลำเกลือน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายอรรถพล ยืนนาน
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา สดรุ่ง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ แหยมพุ่ม
๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงปรียา มีเพียร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ตรึงศักดิ

์

๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงนัฐเนตร เหลือหลาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กชายธนรัตน์ เกตุอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายนวพล โสะพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กชายราเมศวร์ พรหมเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กชายศุภกานต์ แหยมพุ่ม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงสิริทิพย์ เย็นแจ่ม
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงณัฐวดี มีเพียร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงจิระนันท์ สายชู
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงสุภาพร แพงจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายศราวุฒิ พรหมกวนุกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายธีรวุฒิ บัวอินทร์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายทีปกร มีเดช
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายศรนนท์ พูลเพิม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายวรานนท์ ศรีทองกุล
๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กชายธีรนันท์ ขุนรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กชายภานุพงษ์ พรานไพร
๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รักษ์วงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กชายวุฒิกร ปนอมร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายนพกร โสทัพ
๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายจิตรกร มีเดช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายหัสดิน พิมลกนกวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กชายชยุตม์ จันทร์เลือน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลสวัสดิ

์

๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงอมิตา ศรีเศกนาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี โพธิญาณ์
๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงสุธิมา อินทร์ปาว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงสิริกร เผือกยาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

โพธิ

์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กชายคฑาวุฒิ คุ้มรัตน์
๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กชายณัฐพร คงปล้อง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายธนพล เรืองจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายพงษกร วงไตรรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายภโวทัย พรหมสวัสดิ

์

๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๑๙
เด็กหญิงกาญจนวรรณ

ปภาพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา ไชยเพชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงชุติมน อุ่นใจ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงเนตรนภา มีสะอาด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงปริษา ฤทธิซือ

์ ่

๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงแพรกานต์ อำไพเมือง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงภัทราพร ทองนวล
๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงภัทรินทร์ ชูเชิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงรวินทร์นิภา ดอกจันทร์
๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงศิรประภา ขาวสมบูรณ์
๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงสุวรรณา กิงแก้ว

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หงอเทียด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงณิญาดา รัตนบุรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงสุรัชนี ชูหวาน
๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายจตุรงค์ วีระเกียรติ
๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กชายณัฐพงค์ สนโต
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กชายณัฐพล สุขมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายพงันสิทธิ

์

สิทธิเชนทร์
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กชายพีระภัทร มากมิง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายราชันย์ เกือสกุล

้

๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กชายสิวะโรจน์ โอโลรัมย์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงเจิมขวัญ ใจรัก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงนุสสะรี จำป
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงพิชเนตร ธนะสูตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แซ่ภู่
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงลดามาศ วิชัยดิษฐ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงวรรณภา แซ่ฮัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงวีรมล ใจดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงสุภาณี พิริยะสถิต
๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ เพ็งเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงเบญจมาศ เมืองทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงชนิกานต์ คงรักษ์
๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายตุลยวัต สิเดระดาษ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กชายนราธร โอชารส

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กชายธีระวัฒน์ พรหมสนิท

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กชายสุสรดิษฐ์ นามโส
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายสรวิช บำรุงศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กชายดิษยพันธ์ คุ้มพร้อม
๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กชายชัยชนะ ทรัพย์มี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กชายพศ พัฒนศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายอเนญชา วิชัยวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กชายภานุเดช สวัสดี
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กชายกนกศักดิ

์

บำรุงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กชายอรรถพล เกษเวชสุริยา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กชายศิครินทร์ จันตอน
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทวีวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงปริชยา เข็มจริยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงไพลิน เชียวสมุทร

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงสอนสุริยา สองเมือง
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงวิลาสินี จีนเอียด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงสิรินันท์ วิยุทธ
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงปยะธิดา มีเพียร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงอรัญญา แสงซือ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงพรชิตา เหมะชัย
๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา แก้วมณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กชายศรายุธ จิตต์บุรุษ
๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายธีรเดช ชาญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายณนลท์ คงฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กชายณฐกร จิตต์สวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ เกือกูล

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กชายสุภณัสส์ ใจดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายพีระวัฒน์ บุญประเสริฐ
๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทางดี
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กชายศิวายุ จุลพงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กชายเพชรไพฑูรย์ วงษ์พิมล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายพิทักพงษ์ มนตรีสวีสดิ

์

๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงโสภิตา เมืองวิหค
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงศรัญญา พิริยสถิต
๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงภัทราวรรณ ทองเฝอ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กหญิงมณธิดา ร่มเย็น
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงธนพร เกือสกุล

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงปวีณา ด่านวิริยะกุล
๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงนนทพร แสงมณี
๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงจีรพรรณ โพธิญาณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงอรอุมา แก้วนิลนิกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงอาริญาภรณ์ ห้งเขียบ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายจีรายุต ทองอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กชายชวลิต สุพรรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงญาสุมินทร์ มาลีวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงณัฐรินีย์ หลงละเลิง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ โตเอียม

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงดวงกมล ทองสร้าง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงดาว
ไม่ปรากฏนามสกุล ๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กชายธนพ แสงจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กชายธนพล การันต์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงธนัญญา คุณาวุฒิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายปยพัฒน์ เอียมนิล

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชูแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เหล็กกลาง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงสายธาร คชสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์ประสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กชายอนันดา ยกไว้
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงอรัญดา เฉลิมเกียรติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กชายกฤษฏิ

์

เหรัญชรกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงจันศรีดา พัฒนสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กชายจารุภัทร์ เรืองเดชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กชายณรงค์ชัย ไชยนาคินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงณิชา ลุงติ

๊

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กชายติณณ์ ทีปรัตนกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๘

นายนที แซ่ภู่
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๑๙

นายนวคุณ หีบทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กชายปญวัฒน์ สะตา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงปาณิศา คานทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงพรรณนิภา สังสีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงพิชชานาถ วิโรตรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ตาดทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กชายภูวนัย ภายศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กชายมนัสวิน แสงเทียน
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กชายรชตะ นวมเอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีทองกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายศรุต จันทร์ผ่อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายศักรินทร์ เหมะชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กชายศิริชัย รัตนอนงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมุนขำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ คงสมิต
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงอรัญญา แพงจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ยืนนาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงเพ็ญพร หลอดคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองดำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๘

นางสาวจันทร์จิรา บุญแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงชนาภัทร เดียววาณิชย์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงชนิดาภา เม่นเผือก
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

นุชไตรราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงดรุณี ทิศภูมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายนพกร แช่มชืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงนันทิชา ชาญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ บุญทัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงพิมลพร สมสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงมัชฌิมา นพรัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๘

นายวิษณุ ไกยสวน
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๔๙

นางสาวศศิธร พลเยียม

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงศิริพร ภูวรินทร์ยศกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายศิล ฮันวิริยะนนท์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงสิรภัทร สุทธิภูล
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายสุภโชค สุปญญาพงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กชายอนุพงศ์ ใจปลืม

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กชายเจษฎากร แซ่ฮัน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เมฆา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงโสภิดา ปานมาศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๘

นางสาวกุลนันท์ ทางดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๕๙

นางสาวทิฆัมพร หีบทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงนฤมล ศรีทองกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๑

นายนิธิวัฒน์ จันทร์สน
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๒

นายเอกราช เสริฐศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๓

นางสาวนัสทยา เอียมนิล

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๔

นางสาวศศินา โนนทะลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๕

นายสิรดนัย เดียววาณิชย์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๖

นางสาวอรอุมา วรรณสุด

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๗

นายมาวิน เดชอรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๘

นางสาวรติมา สิทธิชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๖๙

นายศรราม ลุงตา
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๐

นางสาวสุชานาถ เสาร์ปญญา
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงธนภรณ์ พุทธรักษา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงจิราพัชร พิริยสถิต
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กชายกันต์ชาติ ศรีทองกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายศิขรินทร์ เส้งถัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายธัชภาค แข่งขัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงพรทิพา ทองปสโณว์
๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กชายพรหมมินทร์ เจริญผล
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงกัลยา สิงห์คำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงเปรม เปาอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงฐิตตญาภรณ์
ชูเชิด

๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงกชกร บัวเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงศ์พรัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงจันทิมา ใจแก้ว
๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กชายชนาธิป ชูเชิด
๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายภูมิวิทย์ ทองมาก
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงศิวปรียา วงษ์พิมพ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงนนทินี แสนจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กชายธนกฤต เสพสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายชวนากร ปยทัศน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สาเลิศ
๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายชโนดม รุ่งเรืองศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กชายนพดล สองเมือง
๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงสรัญญา พรหมเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงเพลงพิน แสนปาก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กชายเดชาวัตร วรพต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายธนาธร เปทา
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา อัมพวัน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายไกรวิทย์ ลือนาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายฌนน วงษ์สุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กชายกิตติวินท์ แก้วทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กชายนันทชัย คงแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กชายศิรวิชญ์ ยันเสน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงสวรรยา ขวัญแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กชายวุฒินันท์ สังข์เทพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีนิล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงพรรศวรรณ บุญยัษเฐียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กชายณัฐพนธ์ โพธิอินทร์

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงณัฐวดี ภู่ขันเงิน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงประทุมรัตน์ สมลักษณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กชายณัฐพงศ์ คงแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม นันทาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กชายวีรยุทธ์ กลินเมฆ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา แผนมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กชายอนันทศักดิ

์

เทพวิมล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กชายคุณานนท์ รักชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรมีศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กชายสุเมธ คชรัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงจันทิมา ไชยขำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กหญิงบุษกร ลาจันทะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงรัชนีภรณ์ เทพแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เผือกภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงกมลชนก เมืองระรืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กชายเจนณรงค์ วงศ์อภัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายเจษฎา แจ้งอักษร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายณัฐนนท์ จินดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงธนสิกานต์ เดชนรสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายวรพล สิทธิบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงพัตจิรา สุขเขียว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

พระพรหม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๐

นายเนติพงศ์ ขจรมาศบุศย์

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๑

นางสาวกัญญารัตน์ ทิพย์ชิต
๒๐/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๒

นางสาวจุฑารัตน์ เพชรสังข์
๒๗/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๓

นางสาวรัชนก ศรีชาย
๒๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๔

นางสุภาภรณ์ ทัดทอง
๒๒/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๕

นายภูวดล ทองแพรว
๒๔/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงทิพภวรรณ วงศร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กชายอนุชา อ้วนตุ้ย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงจันทร์ทิมา มีชำนาญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงวรัญญา อุ้มรัมย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายปุณณัตถ์ ขานทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กชายเอกมนต์ อินทร์สุทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กชายธวัชชัย หอมหวาน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ จันทร์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กชายธนาเทพ กลินแก้ว

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ อบอุ่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายนนทวัธ ขวัญศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงนำฟา ชูมณี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงปทมวรรณ เขียวบุญจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงปยพร ช่อผูก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงพชรภรณ์ สุขสกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ สมเก่า
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงยุวดี สีเพ็ชรแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายวัทนพร จันทรชิต
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงศิรกานต์ เทพรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงศิรภัสสร เกือสุข

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายสาทิต ช่วยคงมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กชายสุพัฒน์พงศ์ ติสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงอรอนงค์ รักจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงอัญชนก สังข์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ เทพชู

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงโสภิตา อินทร์แก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ พรรณรังษี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ อินทร์แก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงกุณฑลี ปานยืน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงกุลธิดา ผ่องแผ้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กหญิงชฎารัตน์ แก้วคง
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายชยณัฐ อินทร์พรหม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงทิพยรัตน์ ศิริธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นันสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดนาค
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงนวภรณ์ ใจเต็ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เซ่งปุน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายปราโมทย์ จันทร์สุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายปญญพนต์ นันทวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงพิกุลแก้ว คงสุทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงพิมพิศา ไชยเพชร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงมุทิตา นพรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงรวิพร นวลมุสิก
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แปะหลง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงรุ้งนภา บุญทองใหม่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายวิริทธิพล

์

กรรเชียง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงศชนธิฌา ปลักปลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงศรีมาลี เงินชูศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงศิริประภา กลับเกลือน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงสุนิสา อายิ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงอรนลิน พริกนุ่น
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงอาทิตยา ขุนพิทักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายกษิดิศ ใจกระจ่าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กชายจักรี โสภโณวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงจิราพร ศรีเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ขวดเกลียง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๓

นางสาวชลธิชา คิดการเหมาะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงชลิตา เขียวอ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กหญิงณัฏฐณิกา แก้วชัยศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา กู้เมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงธิดาพร เสียงใหญ่
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงนรากร หนูสังข์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายนฤบดินทร์ ไตรภูมิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายประสิทธิ ฉุนกลิน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กชายปริเยศร์ สมทรง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงปยะวรรณ นิยะกิจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายพีรภัทร นุรักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงฟารุ่ง เรืองโรจน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

ฤทธิธรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงวนิดา จันทร์เดชะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงศรินยา เรืองโรจน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงสลักจิต แก้วคง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงสิริพัชร พุทธา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงสิริพิชญ์ พุทธา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงสิริมา ทรัพย์ประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เรืองรักษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงสุรีพร จันทร์ทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงอภิสรา ศรีฟา
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงอรทัย เพ็งบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๖

นายชาคริต อบอุ่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๗

นายณัฐชัย มณีวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๘

นางสาวณัฐริกา กำแพงแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๑๙

นางสาวณัฐริกา ทุมรัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๐

นายธีรศักดิ

์

อินทร์ทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กชายนพฤทธิ

์

ช่วยขิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๒

นางสาวปวรา โสภโณวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๓

นางสาวปทมาวดี คงสุทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๔

นายภาคภูมิ บุญเกตุ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๕

นางสาวมนตรา จงไกรจักร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๖

นางสาวรุ่งฟา สังข์ดวงยาง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๗

นางสาววรนาท จันทร์ประภาศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงวราพร เสมอรูป
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๒๙

นางสาวสิรินาฎ ช่วยคงมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๐

นางสาวสุทธิดา สินปรุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๑

นายหัสดิน กู้เมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๒

นางสาวอุมาพร นุ้ยเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๓

นางสาวเพ็ญนภา มิลิรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๔

นางสาวโสรญา คงสังข์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๕

นางสาวกรรณิกา เกิดกัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๖

นางสาวกัญจมาศ ขวัญเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๗

นางสาวกันยารัตน์ ชามโสม
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๘

นางสาวจิรารัตน์ พวงรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๓๙

นางสาวจีระวดี อิมแย้ม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๐

นางสาวญานิกา รัจรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๑

นายฐาปกรณ์ เสือแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๒

นายธีรศักดิ

์

พัฒน์ทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๓

นางสาวปทมาพรรณ สุวรรณสังข์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๔

นางสาวพนารัตน์ ทรัพย์เจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๕

นางสาวพัชรี หิมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๖

นายภานุพงศ์ นวลสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๗

นางสาวมินตรา แจ่มสกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๘

นายรัฐกรณ์ ชูมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๔๙

นางสาวสกาวเดือน สุทธิช่วย
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๐

นางสาวสาวิตรี อินโท
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๑

นางสาวสุภัสสร โสมคง
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๒

นายอดิวัฒน์ ยอดดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๓

นางสาวอริยา รอดภัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๔

นางสาวอลิสรา ขวัญศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๕

นางสาวอาทิตยา สมพงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๖

นายอานนท์ พูนสุวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๗

นางสาวเบญจวรรณ สุทโธ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๘

นายเอกรัฐ ถาวรมงคล
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๕๙

นางสาวกรรณิการ์ พนมพงษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๐

นางสาวกัญธิมา คงสังข์
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๑

นางสาวขวัญใจ อินรักษ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๒

นางสาวจันทร์จิรา เพชรรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๓

นายจิระพงศ์ ผิวงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๔

นางสาวจิราภรณ์ แกล้วกล้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๕

นายฉัตรชนก ลักษณจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๖

นางสาวชนกพร จันทร์เพ็ญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๗

นายชนะชัย รักปลืม

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๘

นางสาวชนากานต์ สวัสดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๖๙

นางสาวชุติมณฑน์ ทุ่มมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๐

นายณัฐพงศ์ เพชรพรหม
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๑

นายธนวัฒน์ รอดภัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๒

นางสาวธัญญารัตน์ คงแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๓

นายธีรวุฒิ เขียวบุญจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๔

นายนพดล สุวรรณพฤก
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๕

นายนันทวุธ เพชรทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๖

นางสาวนิศาชล พรหมช่วย
๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๗

นายปยวัฒน์ เขียวอ่อน
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๘

นายพงษ์เทพ ทาบทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๗๙

นางสาวพัชรินทร์ ทองสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๐

นางสาวพัชรี อินณรงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๑

นายภาณุวัฒน์ พัฒน์เกิด
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๒

นางสาวมณฑา สังข์ทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๓

นางสาวรพีพร สารมาศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๔

นางสาวรัตนวดี นิยะกิจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๕

นายฤทธิพงศ์ บรรจบสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๖

นางสาววัชรี โอคง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๗

นางสาววิยะดา เสมอรูป
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๘

นายวีระชาติ จิตจังดวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๘๙

นายวุฒิชัย ฉิมเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๐

นายศุภกิจ เชาวนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๑

นางสาวสุชาดา ย่องบางไทร
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๒

นางสาวสุนิตตา นวลกุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๓

นางสาวสุนิสา แก้วคง
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๔

นางสาวสุรัญญา คิดดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๕

นายอดิศักดิ

์

จันทร์เพ็ญ
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๖

นางสาวอัมรินทร์ อนารัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๗

นางสาวเกตวดี พรหมเพ็ชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๘

นายเขมานันท์ พิมจ้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๓๙๙

นางสาวเจนจิรา แสงสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๐

นายเจษฎา พูลประเสริฐ
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๑

นางสาวเบญญาภา คิดขยัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงกฤตญา บุญเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตร์ คำทองแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กชายคณิน คุณวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กชายคเณศ คุณวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงชญาดา กิงทอง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทองสุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงธันยรัตน์ หยู่ตุ้ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กหญิงนพมาศ เดชไกรทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กชายนันทภพ เพชรศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงบวรลักษณ์ สังข์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กหญิงปภาวดี อันทสิม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๓
เด็กชายประสิทธิพงษ์

นันสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ มีด้วง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายสมหมาย โคมชัย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงสุกัลยา พลนาค
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๗
เด็กหญิงเก้าพิมกานต์

สันติบำรุง
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กู้เมือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงฐิติมา รัจรัล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงดรุณี อินทร์ดำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายธนกร เนียมมูสิก
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายธรรมนูญ อินทร์แก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงวรรณพร นุ่นพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงวาสนา ถนนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงศิรินภา นพรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กชายสิทธินันท์ ศรีสังข์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงจันทิมา รอดนาค
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กชายชลิต แก้วคง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทาบทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงไอศิกา แก้วคง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๒

ว่าทีร้อยตรีทนงศักดิ

่ ์

ธาตุไพบูลย์
๒๑/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๓

นางสาวจิราภรณ์ ขนำคอก

๒๙/๑๑/๒๕๒๘
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๔

นางนภารัตน์ พิมพ์เดช
๑๓/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปาไม้9
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงกมลชนก ยอดพูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายกรกฎ คนโอ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กชายกฤษณะ วิชัยดิษฐ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขช่วย
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา อมรการ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงกานต์ชนก ตัญจรูญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อยู่สถิตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายจีรวัฒน์ ชูพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงฉัตรตรีญา สิงโหพล
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กชายชัชฤทธิ

์

โพธิญาณ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงชาลิสา รุจิระยรรยง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกือสกูล

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทสาระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กชายธนพัฒน์ ส่งเกษรชาติ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กชายธนพัฒน์ อ่อนน้อม
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยังดำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กชายนนรวี นุ่นเพ็ง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายบรรณวัฒน์ บริบูรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงปาลิตตา แปนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงปาลิตา เรืองโรจน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงปุณิกา ช่วงชุณห์ส่อง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายปุรเชษฐ์ มีด้วง
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงพริสร แซ่อุ่ย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กหญิงพิตาภรณ์ สกุลพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กชายพุฒิณาคร สุขสนิตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงภคพร กรดแก้ว
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กชายภากร มะลิวัลย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงภูวธิดา วิชัยดิษฐ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กชายมนัสพันธ์ ประยงค์หอม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงรยากร เจริญเฉลิมศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงรัชวี ศรีวิชาชาญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายรัตภูมิ เจริญธรรม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงวรินธร ทองมัง

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงวริศรา รักปลืม

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กชายวิริทธิพล

์

แน่นอุดร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจเปยม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงศุภิสรา ดิฐโสภณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายสัณหณัฐ คงกระจ่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชุมแสง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงสุธาศิณี เชาวนา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายสุรภัสสร์ หอมชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กชายอธิษฐ์ แสงกล้า
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กชายอินทราเดช ลูกอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายเกียรติชัย ชูพุ่ม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กชายเมธัส แสงจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กชายธีณพัฒน์ คงกะแดะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กชายธนาเทพ แก้วมีศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายวัชรินทร์ วรกิจนิกร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กชายอนาวิทย์ เกิดลาภ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๕

นายอานนต์ ไชยสัตย์
๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๖

นายอภิวัฒน์ สุนแดง
๒๕/๐๑/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงชมพูนิกข์ สุขหิรัญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ หวังประดิษฐ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กชายปติณัช คงแปน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายภูมิณภัทร รองเมือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สุขเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ คงเกษตร
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายกมลทัต ใจกระสินธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงกฤตยา เกิดเกตุ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กชายจิรวัฒน์ หอยบาง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงจิรัชญา ชามโสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กหญิงณัฐณิชา อินนุพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กชายธนกฤต ขนอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงธันย์ชนก พูลวาสน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กชายธันวา ตุ้มพรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงนพมาศ ขวัญทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงนภสร ชูเชิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงนภาพร พวงพันธ์ศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กชายนิธิกร บัวแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงปวรวรรณ พันธ์อุบล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กชายปณณธร ทองนอก
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงพลอย อินทร์แก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายพันธกานต์ อักษรกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กชายพีรภัทร นิยะกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงภัทราพร พิกุลงาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กชายรชต สุดคง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ ชำนาญแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงวาริศา อรุณจินดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กชายวิริยะ ตันติปฎก
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงศลิษา สิงห์ทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงศศิธร คิดขยัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงศิริพร ลิมสุวรรณ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กชายสมัชญ์ พงศ์สกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงสสิตา ทองบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายสัณหณัฐ บุญเชิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา บุญรักษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ขุนพิทักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงอรินท์ ตุ้มพรม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายอริยวรรต อริยทรัพย์สกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงอุรณา แก้วเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงเมลดา สมเก่า

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงกนกสิริ เธียรโชติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงกรกนก เพชรโกษาชาติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงจิตติมา เปยสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กชายจิรเมธ ด้วงดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เปยสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงปาน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงชนัญชิดา กรดแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงชนินันท์ เซ่งแก่น
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงชาลิสา ใสชืน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงฐิติยา จีนคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงฐิติวัลค์ เถยศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา โรยแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กชายธนกฤต พรหมทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ เกิดเกลียง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กชายธนากร เกิดพิทักษ์เมฆ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กชายธัญยธรณ์ รอดแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กชายธีรภาพ ยวนเกิด
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กชายธีระภัทร์ พรหมจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงนภกมล สุดสงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กชายนวพล เพ็งบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กชายพลวัฒน์ แก้วเทพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์มุก
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กชายรชต นิยะกิจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายระวิโรจน์ อรุณจินดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กชายวรวิช รักษาศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายวีรณัฐ เย็นรักษา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กชายศุภณัฐ เดชสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กชายสันติกานต์ ปานจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงสโรชา ใจเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายอภิศักดิ

์

เพชรเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงอรกมล คงทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายเบญจมินทร์ ชมจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงแพรวา รอดแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๒

นางสาวศิริกาญจน์ ชูสุวรรณ
๑๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๓

นายสุทธกาน สุวรรณกลัด
๐๑/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๔

นางสาวสุพัตรา ปานสัง
๓/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๕

นางสาวพัฒน์นรี คงเพชร์
๑๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๖

นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์หุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีชนะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๘
เด็กหญิงกรองกาญจน์

ทวยเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิมลูกอินทร์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๐ เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ จูเลีย

เลมเมนส์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภูมาส
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงจนิสตาร์ หลีวานิช
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กชายจักรพันธ์ แข่งขัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงจัสมิน ไฮสส์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงจิดาภา สนธิธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กหญิงจิรวรรณ พรหมจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กชายชลชาติ ไกรสุทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงชลธิชา วงค์ตะวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงฐิติมา เทือกตาถา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายณ ภัทร วรรณกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงณัฐณิชา แสนเสนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มาร์ติน

โจคุ่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กชายดัสกร อินทะสร้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายทัศไนย์ เทพนม
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายธนากร สีศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ชูจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กชายธีรนัย รามคล้าย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กชายธีรเดช ชัยกลิน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงนริศรา ว่องไว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงนันณภัทร ดารากัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงนุชจรี เชือนิตย์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๓

นางสาวนำฝน กล่อมกลม
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ ช่วยเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงปนัดดา ประจักษ์สกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงฝนภัทร เกือเสนาะ

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงพณัชชา ช่วยแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กชายพนธกร พรหมจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงพรรษพร โนจิตร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงพัชรฎา พัดเคียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กชายพีรวิชญ์ ช่วยเต้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กชายภาคภูมิ หวังหลำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ เขียวบม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงภิญ์ณัชชา นิมนวล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กชายภูรีวรรธน์ เจริญสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายยิงเจริญ

่

มาจานิตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายรัชพล ไพเจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงลักษณ์นารา สุขสานต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงวรรณวิสา เพ็งสกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงวราภา ทวีมงคลชัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงวรินยุพา วิชัยดิษฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายวัชพล และลำเลิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กชายวัชรพงษ์ วิชัยดิษฐ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงวาสินี แก้วแสงใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงวิมลดา จำรูญกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี ศิริชุม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กชายศัตรูพ่าย กาศทิพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กชายศุภสิทธิ สุขมาก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงสรณ์สิริ วังบุญคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงสิริยา ไชยนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงสุกัญยารัตน์ นนทิสอน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงสุทธิดา พรมภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงสุธาสิณี เหล็กเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงสุธิดา สุดประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงสุภัทตรา จงใจงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กชายสุริยา กุมพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงหัทยา วิจิตขะจี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายอดิศร สมหวัง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กชายอดิศา มนตรีโพธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงอภิญญา จันทะแจ่ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงอรนลิน ฮัดไข่
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์ปราง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา ใจเหมาะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กชายอานนท์ มากัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงอาภัสรา แก้วกลาง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทร์ไทย
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายเกรียงไกร ข่าขันมะลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กชายเอกรัตน์ จงศ์เทียมใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงไอศิตา เกิดเสวียด
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๑

นางสาวกชรัตน์ ศรีมา
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๒

นางสาวกนกพิชญ์ สิทธยางกูร
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๓

นางสาวกนกวรรณ โกเมน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๔

นางสาวกรกต สนธิสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๕

นายกัญจน์ แก่นเฟอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๖

นางสาวกัญญ์ธีรา มุกสิกลาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๗

นางสาวกันยารัตน์ ภูพันนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๘

นางสาวกัลยรัตน์ มนัสสา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๔๙

นายจอห์นลอยด์ กอร์โดเวส
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๐

นางสาวจันทรัตน์ หัสดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๑

นางสาวจามรี ศรีใหม
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๒

นายจิรวัฒน์ ชูมณี
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๓

นางสาวจีรวรรณ โชติช่วง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๔

นางสาวจุฬามณี ดียิง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๕

นางสาวจุฬารัตน์ มาไพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๖

นางสาวฉัตรอัญฎา ศรีคงแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๗

นางสาวชฎาพร พันธ์สง่า
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๘

นายชวัลวิทย์ สุขลิม

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๕๙

นายชัยชาญ แก้วเกลียง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๐

นายชาญชัย ศรีน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๑

นายชินดนัย สุขเกาะหลัก
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงญาณกานต์ ศรีทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๓

นางสาวญาตาวี หวังประดิษฐ์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๔

นางสาวณัฐกานต์ เกือกิม

้ ้

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๕

นายณัฐดนัย บัวจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๖

นายณัฐพล พวงจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๗

นายณัฐวุฒิ แก้วพืช

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๘

นายทนงศักดิ

์

แจ่มศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๖๙

นางสาวทัศนีย์ ไพยเคียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๐

นางสาวทิพวัลย์ จอหอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๑

นายทิวากร ติดอีพันธุ

๊ ่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๒

นายธนกร พรหมสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๓

นางสาวธนฉัตร ประสพผล
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๔

นายธนภัทร เลิศปาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๕

นายธนภูมิ สมวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๖

นายธนรัตน์ บุญสิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๗

นางสาวธนัชชา ปูนสันเทียะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๘

นางสาวธนัยพร พูลสิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๗๙

นายธีรนัย เพชรมณี
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๐

นายนนทกร วิริยะจรรยงค์
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๑

นางสาวนภัสสร สีสเกตุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๒

นางสาวนาตาลี ปญญาวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๓

นายนำชัย อัศวเทวัญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๔

นายนิพิฐพนธ์ เจริญสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๕

นางสาวนุสรา บรรจง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๖

นายบารเมษฐ์ วังโส
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๗

นางสาวปฏิมาภรณ์ ด่านสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๘

นางสาวปทิตตา พัฒนพิขากร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๘๙

นางสาวปนัดดา จันทร์อินทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๐

นายปรมัตถ์ ไชยหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๑

นายประกฤษฎิ

์

คุณหงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๒

นางสาวประกาเฌอ เต้นปกษี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๓

นางสาวปวริศา สุวรรณขำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๔

นางสาวปยฉัตร จินดาวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๕

นางสาวปยนุช กลินหอม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๖

นางสาวผกามาศ ไชยโชติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๗

นางสาวผกาวดี ช่วงชุณส่อง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๘

นายพงศธร กันเมือง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๖๙๙

นางสาวพชรพร วรรณดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๐

นางสาวพรธีรา เทพเทียนชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๑

นายพัชรพล ศรีวิเชียร
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๒

นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๓

นางสาวพิกุลแก้ว ปจฉิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๔

นางสาวพิมพ์ลภัส เรืองสูง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงภรณ์พรรณ สังข์ทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๖

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีเทพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๗

นายภานุพงศ์ สำราญรืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๘

นายภานุวัฒน์ คงหอม
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๐๙

นายภุชเคนทร์ ลีละสุนทเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๐

นายมนัสวี เจริญวิริยะภาพ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๑

นางสาวมาริษา ปากกาขีด
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๒

นางสาวมาริสา มีเพียร
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๓

นายมารุเดช เกตุบุญนาค
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๔

นายยุทธินันท์ คำบอน
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๕

นางสาวรัชฎา นาคประเสริฐ
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๖

นางสาวรัชนี ขนานแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๗

นางสาวรัฐภัทร บุญทัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๘

นายรัตนศักดิ

์

สัตถาภรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๑๙

นางสาวรัตน์ติกาน ฤทธิเดช
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๐

นางสาวลักษณาลี พาลีกันฑ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๑

นางสาววชิราฎา มีเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๒

นางสาววนิดา รัตนศรีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๓

นางสาววรวลัญช์ นาเลือน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๔

นางสาววรัญญา วิหกเหิร
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๕

นายวราเทพ ภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๖

นายวันรวย บุญส่ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๗

นางสาวศศิธร สองเมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๘

นายศิวะ พรหมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กชายศุภกิจ ดิษฐ์จาด
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๐

นายศุภชัย สรษณะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๑

นางสาวสมิตา เครเคอร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๒

นางสาวสลิลทิพย์ จิตคำนึง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๓

นางสาวสลิลทิพย์ อุปรไมยมาศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๔

นายสหรัฐ ไชยสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๕

นางสาวสิริธิดา คงประจักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๖

นางสาวสุกัญญา นามเพราะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๗

นางสาวสุนิตา บาททาไร
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๘

นางสาวสุนิสา ดีเบนนัท
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๓๙

นางสาวสุพัตรา นาคกราย
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๐

นางสาวสุวนันท์ พันธ์พรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๑

นายอดิศร อ่อนเกตุพล
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๒

นางสาวอภิญญา คงขุ่ย
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๓

นายอภิสิทธิ

์

เพ็ชรบุรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๔

นางสาวอมรลดา หนูคง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๕

นายอรรถวิทย์ ค้างคีรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๖

นายอัศวเดช เพชรหนู
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๗

นางสาวอารยา เปนสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๘

นางสาวอารีย์ คำงาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๔๙

นางสาวอินทิรา นัติพันธุ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๐

นางสาวอุมาพร เพ็งทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๑

นางสาวอุรชา ชนะพล
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๒

นางสาวอโรชา ภักดีคล้าย
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๓

นางสาวเกษร ไกรยวุธ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๔

นางสาวเจนจิรา ต้นศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๕

นายเจษฎา อำนาจเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๖

นายเทวรรณ รูบีซัม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๗

นางสาวเพชรรัตน์ สีหาบุตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๘

นางสาวเลล่า แมกกราวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๕๙

นางสาวแคทลียา สุขเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๐

นางสาวแพรตะวัน จันทรมณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๑

นางสาวแพรววนิต มีเพียร
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๒

นางสาวแพรวโพยม สามารถ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงโชติกา เอียมสุทธิ

่ ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๔

นางสาวโสรญา เรืองโรจน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๕

นางสาวไพลิน ใต้ราชโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงกรนันท์ นฤปเบญจพล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงจารวรรณ์ หนูคล้าย
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ ดวงมณี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงฐิติมา เล่าซี

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กชายณัฐพงค์ สายเพ็ชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ รามคล้าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์เสือ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

เสือโต
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ ทองจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงธิดาพร ศิลามาศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายธีรกานต์ ดวงจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงนภาใส อุดมพัฒนกิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กชายนวมินทร์ คำทองเหลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงนัฐลดา เค้าสุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายนันตชัย ขำพร้อม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กชายนินนาท อินทร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กหญิงบงกช ประมวลคิด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กชายบุญสยาม รมย์รืน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายปฏิภาณ หาญทะศิลป
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงปนัสยา ลาบุญตา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายพงศกร รักนาควน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงพรพิมล ไชยยืน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงพัชราภา สุขผล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงพัชราวรรณ สุดรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กชายมนัสวี แสนเมืองชิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงลลิตภัทร์ นนท์สูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กชายวิวัฒน์ แซ่โหย่
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กหญิงวิสุดา ตาสาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กหญิงศิชารัตน์ ช่วยนุกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงศิลดา ทับบุญมี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

ดอนทราย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายสมภูมิ แก้วสงวนศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงอนัญญา วูประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กชายอนันถวุฒิ ศรีทองกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงอมราพร คะเณย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กชายอานนท์ ศรีแผ้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กหญิงอินทิรา อ่องรัตนากุล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา อามาตย์มนตรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กหญิงทักษพร ด่านสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ซ้ายพิพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กชายธานทอง วรอินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กชายพรนคร พลเดช
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายภูติวัฒน์ แซ่โซว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงศศิประภา ทองเรือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงศุภิสรา เสือทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ มาติยาภักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงสุธาริณี ประเทพา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา พงษ์ประดิษฐ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงอรดา บุดจำปา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา เดชะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๖ เด็กหญิงแซร่า  นำหวาน

โอลิเวอร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงกรพินธุ์ บุญกว้าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงนภสร แซ่ซึง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กชายวิริยภัทร ทองนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กชายนนทกร จีรพงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กชายอภินันท์ โยธารส
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงรุ่งรวิวัลย์ รักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ อาจเพ็ชร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กชายกันทรากร ทวาศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กชายสุรวุฒิ วัชรสินธุ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงชนาภา เผนโคกสูง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กชายวรวีร์ ปลอดใหม่
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายณัฐพล อุตสาหะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กชายธีรภัทร แซ่เยือง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๐

นายรังสรรค์ สุทธิรักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แทนโชติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กชายรพีพัฒน์ ออนออฟซาน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา สง่างาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กชายสิรภัทร มีแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงเมษิยา ช่วยคุ้ม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กชายนิติกร สีสินธุ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงสายธาร เงินใบอ่อน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

หรทึก
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงศศิวรรณ ณ นคร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงชฎาพร คุณมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ บุญจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงอัชฌนา กาฬแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

กิมปลอด

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กชายภานุพงศ์ บุญสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายกฤตเมธ ใจปลืม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองหยอด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงนิชา จันทร์แจ่ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงอภิสรา เง่าพิทักษ์กุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงนำฝน สุขศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คำแปน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงจิตลัดดา ปลอดฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่โตว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์รศ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมวดช่วย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส วัชรสินธุ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงสิรภัทร ตายงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ มีเดช

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงสาวิกา เกษกิงวรรณ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วงรินยอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงทิวาพร จิตมุ่ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงมันทนา เมืองนิล
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงอาริษา ขันเพ็ชร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ แซ่ถี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงสุวิชาดา ใจเอือ

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ผุดแจ่มใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงเขมจิรา ใจงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กชายธีฆัมพร สุขสะปาน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงพรรณวษา เอียมอาจ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายพานทอง มาตายะศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กชายรัฐเกียรติ ภาระดีไพเราะห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงสลาลี เมืองนิล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงณัฐวิมล โคตรสาลี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงอนัญญา แก้วใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงลลิดา พุ่มทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เรืองพรหม
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงกรกนก ศรีแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กชายอภิวุฒิ อินทรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงลลิตา สิทธิคง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงวโรชา เมืองนิล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงอังคณา แสนยางนอก

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พรรณรังษี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงนันทิวา จอดนอก
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงพนิดา วิระษร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงลักษิกา หวังนุรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงจันทราภา ปรีชาสิริสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงรุ่งนภา นุ่นสังข์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายสุรภัทร แซ่ด่าน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กชายเอกวัฒน์ สงจร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงพรกนก จันทร์แจ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงกนกขวัญ ประเสริฐศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงธาราพันธ์ พันธ์คง
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สำเนียงเสนาะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงปนปนัทธ์ มณีนิล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กชายทิวากร แซ่ลิม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ วัฒโน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กชายธันวา ใจดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชูประจง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กชายสิทธิพร ชัยราษฎร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงอรพรรณ ภูโคกสูง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กหญิงวิรมณ สุถาลา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงเบญญาภา เชาว์โคกสูง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงจันตนา นุ่นสังข์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๙ / ๓๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เอียมอาจ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงเยาวภา อินทร์จันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงกังสะดาล มาตายะศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงกัณฐ์มณี ศรีอ่อน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กชายกันตภณ กาสุวรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กชายกิจติพงษ์ ขาวใหม่
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กชายกิตติธัช ศิริวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กชายกิตติธัช เปาสุวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กชายกิตติภัฎ จิตรักญาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายกิตติภูมิ เธียรโชติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงกุลธิดา ภูธรภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กชายก้องหล้า บุญเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายคมกฤช โอภาส
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงจรรยพร อุ่ยเจริญพงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงจอมขวัญ ภู่รัตนโอภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กชายจักรภูมิ สอนนอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สงมาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กชายจิระเดช วิชัยดิษฐ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงจิราพร เมืองนิล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กชายจิราวัฒน์ นันทะศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายจิรเดช แซ่ลิม

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เพ็งแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กชายชนะภัย โจทย์หอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงชนัญชิตา แก้วมณี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ทวีโภควัฒนกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กหญิงชลธิชา จันทวิเศษ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กหญิงชลธิชา เกิดพุ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายณรงค์พล ทองวิชิต
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีแสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จำเนียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงณัฐชนก รักษ์จันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงณัฐพร ทวยเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กชายณัฐพร แสนทวีสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงณัฐวดี ถิรชีวิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงณัฐวดี อรุณชัยวัฒน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๐ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงดาริกา ศรีนาคาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กชายธนกร ศรแผลง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงธนธัญญา บุญสิน
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กชายธนาวุฒิ หาญสุวรรณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กชายธวัชชัย สืบสวน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงนภัทสร ขันสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายนภัสรพี ผุดแจ่มใส
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงนภัสสร เหลืองงาม
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงนฤทัย มานะเมธากิจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายนฤพันธ์ ทองมาก

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงนฤมล บัวโรย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงนันท์นลิน ลิภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กชายนิพพิชฌน์ โพธิเพชร

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงบุณยานิน เรืองทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงปรารถนา หมืนบาล

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงปทมพร กาสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กชายปติพงค์ มีเดช
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กชายพงศกร วารีสุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายพงศพัศ คงมีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ใจกว้าง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายพรชัย สังข์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงพรทิชา หมันถนอม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงพรฤดี ไชยดำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี สุกแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กชายพีรภัทร ทวยเจริญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงภาวิณี สามสุวรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กชายภาสกร สังข์เลือน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงภิญญดา ศรีฟา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กชายภูริณัฐ สายแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงมุกธิดา แสนพรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ หนูเซ้ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กชายวรรณราช วรรณประภักดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงวรัญญา พุทธรัตนัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงวรินธร เม้ยสมัคร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงวารุณี ศรีมงคล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กชายวิชิต ก่าหยันนะ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายศรัณยู แม้นศรลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงศศิวรรณ ระบำดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล หนูเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงศิริกมล มาสู่สุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงศิริกาญ คงจิตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงศิริขวัญ นิยมการ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กชายศิวราม ปรางเพ็ชร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อย่างสวย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงสกุลทิพย์ ตามชัยสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กชายสรวงศ์ ชินวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายสรวิทย์ กฤตยาพิพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงสสารินี แซ่อุ่ย
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายสหรัฐ ใจดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กชายสาโรช ให้กระโทก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กชายสิงหา นาคะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กชายสุพัฒน์ สีภักดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กชายอชิระ เพ็ชรคง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ หอมหวล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ พัฒน์มาก
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กชายอภิราม อัมพรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กชายอสิทธิฐา

์

พรหมทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา เพ็ชรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

เอ่งฉ้วน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๐
เด็กชายเกียรติณรงค์ จันทร์ทุ่ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายเขมทัต
บูรณะสินกวินกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงเปรมกมล บุญถาวร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงเพชราภรณ์ บุญเกลียง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๔

นางนิภาพร สุพรรณพงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงจิดาภา สุจริตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงชาลิสา เพชรพรม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายชินวัตร กิงชา

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงธันยมัย จันทรวงศ์ศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงนันธภัทร ผ่องแผ้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กชายปณวัชรกิจ จิตรมุ่ง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ มันซิว

่ ้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กชายศิรวัฒน์ สุขคุ้ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กชายศุภกร สุขถาวร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายศุภกร เสียงเพราะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กชายสิทธิชัย มากสิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กชายสีหราช ชิวหากาญจน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ นิวัตร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กชายอานุภาพ แสงจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงอินทุอร อุดมทรัพย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงเบญจมา มาแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กำคำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กชายกำธร พันทะสา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปจฉิม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงจรัญญา สงศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงจิรนันท์ มณีกัลย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

ดารากัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงชนาภา มีสอาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายชนินทร์ แฝงสีพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงชมพูนุช พูลสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงซัลมา มงคล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กชายฐากร วรชินาสิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กชายณัฏฐกร คำงาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กชายณัฐดนัย ชาตานันท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ รักษาพล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายณิรวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กชายทักษพร ใจห้าว
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ แบโซ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กชายธีรวุฒิ น้อยปลอด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงนริสา ขนานแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงนิรมล โชคเคล้าลาภ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กชายบารมี แก้วสุขศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงปภาวี ผิวนิล
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กชายปริวรรต มากสังข์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายพัสกร พงศ์กรกัมพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงพิชญานา จันทร์ประชู
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กชายพีรภัทร์ กระสิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๗

นายฟรานเชสโก วาเลนเต
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กชายภัทรินทร์ ภารสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กชายภูวดล วงค์โม้
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาสงวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงมัณฑณา ขอย้ายกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงมัณฑนา ธรรมธร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กชายรัชธพล ห่วงไธสง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงรัตติกาล พลศักดิขวา

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงวรนุช สิทธิโพชน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายวรภพ ศรีแจ่ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงวรรณภา พุทธิพงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงวันวิสา ขาวชู
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงวิจิตรา แสนทวีสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กหญิงศุภิสรา ยืนนาน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายสุรพล เดียวซิงห์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงอนันตญา โพธิพาดพิง

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายอนุศร ศรีจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์
ประกอบวันเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เพชรทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กหญิงเสาวณีย์ แสงสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วิชัยดิษฐ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๘

นางสาววนิดา เกิดทอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๖๙

นางสาวนุชนารถ บัวหลวง
๒๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๐

นางสาวชิดชนก หวิงปด
๐๒/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๑

นางสาวเจนจิรา วาดเขียน
๑๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๒

นางสาวมธุรดา แสงจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๓

นางสาวเดือนเพ็ญ ทุ่มโมง
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๔

นางสาวนภสร แก้วหุ่ง
๑๕/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๕

นางสาวปาหนัน สัจจาธง
๐๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๖

นางสาวพัชริดา กุลเสรีวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๗

นางสาวสุนิษา หลวงชัย
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๘

นางสาวรัชนียา อินจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๗๙

นางสาวสุรีระภา คงประจักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๐

นางสาวนภา ทองจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๑

นางสาวจุทารัตน์ สิงห์โตทอง
๐๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๒

นางสาวนำฝน วงษ์พันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๓

นางสาวจันทิรา เทียงสุทธิสกุล

่ ์

๒๓/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๔

นายสานิต นาโค
๐๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๕

นายเลอพงศ์ เกษมรังสฤษฎ์
๐๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๖

นายทนงศักดิ

์

พรหมจรรย์
๑๓/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๗

นายฐาปกรณ์ รักพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๘

นายธีระพงษ์ นาคะ
๒๘/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๘๙

นายศรัณยู เก่งตรง
๑๓/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๐

นายกำจรเดช วิรุณมาศ
๒๐/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๑

นายจเร ยีคิว

่ ้

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๒

นายปยะวัฒน์ รัตนกรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๓

นายธีรศักดิ

์

จันทรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๔

นายนิกร ไชยสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๕

นายอาทร วิชาธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๖

นายบุญอนันต์ มากอนันต์
๐๒/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๗

นายณัฏฐ์ธเนส รุจวรนนท์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๘

นายวีระวัฒน์ เอ่งฉ้วน
๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๐๙๙

นายวรศักดิ

์

คงไข่
๒๐/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๐

นายสุรพงษ์ ภู่ศิริวัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๑

นายบริภัณฑ์ เกือสกุล

้

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๒

นายประชิต จันทร์ผ่อง
๑๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๓

นายธีระพงษ์ พลขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๔

นายเสกสรรค์ ทองพิจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๕

นายธณาพร ณ บางช้าง
๒๘/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๖

นายนภดล ยิงยง

่

๑๕/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๗

นายสกล จันทน์ดี
๐๓/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๘

นายราชเดช ขอนแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๐๙

นายถิรายุ มุณี
๒๓/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๐

นายสมชาย จันทรัตนา
๐๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๑

นายยุทธนา แซ่ลิม

้

๐๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๒

นายพีรพงษ์ ผิวนิล
๐๗/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๓

นายพงศกร แก้วมีศรี
๒๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๔

นายดัสกร ฮวดใช้

๒๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงนภัสสร ศรีเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กชายยุทธนา อินสมบัติ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทระ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงศรัณย์พร พรมมาตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงกฤติมา คงคชวรรณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงญาณิศา ทิพย์ทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ หนูน้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงทรรษมน ทองแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงนภัสนันท์ เต็มไป
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์ทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำทวี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายภีรภัทร สิงห์โคตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กชายภูธณัศกร ลีฬหคุณากร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กชายภูมิรพี ช่วยบำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กชายภูริณัฐ พูลพิพัฒน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายรุ่งนคร เทพคำดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายวรากร ชูศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงศศิธร น้อยสกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงศศิธร แซ่จ้อง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงสุชาวดี แพเกิด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงสุดาลักษณ์
ศิริวัฒนปราโมทย์ ๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายอมรเทพ แดงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กชายสามพราน พม่า
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงณัฐวรา ไมอินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กชายศตวรรษ ศิริพัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กชายสุเมฆ อินทร์เผือก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กชายอภิชาติ ไชยรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ไมอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงพิมพ์พร ช่วยยศ
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สับสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ประทุมวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงกัญชิตา รามกร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กชายขวัญชัย ทิตระกูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กชายคธาวุธ ทิตระกูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กชายจิรายุทธ โสมกลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงฐิชามล ขำสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พรหมทุ่งฆ้อ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงฐิติมา พันธ์ทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชามญชุ์

สุรทิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงต้นข้าว รัฐวิเศษ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กชายธนภัทร แพระบำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงบุณยาพร ลายพัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงปลายฟา บุญปลืม

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงปณฑิตา พรหมณ์สุวรรณ
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กชายพัสกร แดงนุ้ย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ฉิมสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงพิมนภัทร์ ภาวงค์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กชายพีรัชชัย สินทรัพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายภูวดล โอนาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงภูสุดา ยังธิคุณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กชายศิณวัฒน์ บำเพ็ญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงษุภากร สุขศรีนวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กชายสดุดี ขวัญมุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กชายสรรพวัฒน์ ทองปน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กชายสุทธิชัย ทองวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายสุรวิช นาคใหญ่
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายอภิโชค ศรีเมือง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กชายอรรถวุฒิ นุ่มทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงอาลิศา มันคง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กชายชัยวุฒิ อินดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายปณวัฒน์ มีแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายภูริณัฐ เหล่าสนอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กชายวิริทธิพล

์

แอบมณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายเกริกชัย หิปะนัด
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กชายสรกฤษฎิ

์

ศิริรจน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๑

นางสาวจีรภา บุญศรี
๒๓/๗/๒๕๓๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๒

นายณัฐพงศ์ สว่างศรี
๓๑/๕/๒๕๓๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กชายกฤติน อ้อนวอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา สังข์สิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ อินทเจ้า
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงจรวยพร พิมพ์วัน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทิพย์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีทองคง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กชายภูมินทร์ สุขขาว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี ช่วยสำราญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงอลิศา สงนำดำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กชายชุติพนธ์ ชูเลิศ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สงนำดำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงณัฐวดี อินทร์วิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงดารารัตน์ แก้วศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายทยากร อุ่นเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กชายธเนศร์ ไภนิคม
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายปฏิภาณ คมขำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงพัชราภา โสกประเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงอรปรีญา สองธานี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีแสง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กชายธีรพล พรมมาต
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายนัฐวุฒิ นาคแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงสิรามล ชูชนะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงหทัยทิพย์ เจริญยิง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงอนัญญา รวยรืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายอรรคเดช เกตุแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงแสงระวี แจ่มแจ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กชายกมลวรรธน์ เสมรอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กชายชนินทร์ พุ่มพุทธ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กชายพศุตม์ มีแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงวรรณภา ทาระศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงกมลชนก นะสา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงชาลิสา เภตราใหญ่
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายณัฐพล มะลิวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กชายธนชิต อ้อยทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงนภัสสร ชำนาญเนตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงปย์ฤทัย นาคสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กชายพงศกร วัตติสุ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กชายพงศ์ณพัฒน์ หนูเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงพิชญา ชูพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงพิไลวรรณ เพชรบุรีภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงวนิดา คงงด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ฤทธิชัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กชายสรวิชญ์ อินดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกือสกุล

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายสุทธิภัทร รุ่งแสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กชายอัครพล ศักดิแปน

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายอิทธิเชษฐ แก้วเหล็ก
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายเสฏฐพงศ์ จันทนา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายเอกลักษณ์ บัวแสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงแค็ทริยา ฤทธิธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชิดชู
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ยุติมิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงรสสุคนธ์ พิมพ์เกษร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงสุวจี มีหาดยาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายบุญหลง พนมเขต
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงรัญธิดา แย้มแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงปยดา ศรีอำพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ลำสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๒

นางสาวอุไรวรรณ กำบังกาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงกนกพร ก่อสกุล
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กชายคณิติน ปนจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงจิราพันธ์ สุทิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายรชานนท์ รัตนคช
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กชายวรเมธ วิเศษมาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายสิรวุฒิ ไชยถาวร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ รอดจนา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายธันวา จันทร์วงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายธิติศักดิ

์

พรหมหีต

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายนฤเบศ เดิมโรย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายอธิวัชร์ แก้วขุนทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงอรนลิน สว่างอัมพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงอาทิศญา เชาวเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายเดชดนัย บัวทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทร์สุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายณัฐพล จิตพิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ เพลงปาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ จิตรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงปาณิศา นราอาสน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กชายวรุตม์ ด่านจง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงศศิธร ทองปน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายศุภณัฐ รอดทิม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงสุกานดา กระจ่างจิตต์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๖

นางสาวขวัญฤดี หนูเอียด
๑๔/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงณัฏฐนรี ฉลาดแฉลม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กชายธีรภัทร บุญสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กชายพงศธร วิลาศลัด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงพรพิรมร์ ยีมี

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กชายภัทราวุธ จันทร์แจ่มใส
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายราชวัตร แก้วนก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กชายสิรวุฒิ วิชัยกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงสุชาวลี มะลิเผือก
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี ขำแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กชายกรวิชญ์ ศรีรอด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กชายกฤษติศักดิ

์

ศรีเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายณัชพล รามแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา คงเอียด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กชายวรานนท์ เพชรรอด
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๓

เด็กชายศรายุทธ จันทพราม
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงสรัลชนา ศรีรอด
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กหญิงสริตา ถนิมกาญจน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กชายธนพล ช่วยคงทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงนันท์ชพร หนูขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กหญิงปยะวรรณ์ โสภาผล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงจีรนันท์ ตันเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๐

นายจิรเดช เอียดคง
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๑

นายบุญชัย สุทธิเนียม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๒

นางสาวปญญาพร อรชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๓

นางสาววนิดา ตรียวง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๔

นางสาววาธิมาท โอคง
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๕

นางสาวอมรรัตน์ อรชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๖

นางสาวอรพินท์ พังยาง
๒๒/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๗

นางสาวกนกวรรณ แซ่ตัง

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๘

นางสาวกรรณิการ์ เกิดจันทร์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๒๙๙

นายกฤษณะ นาเชียงใต้
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๐

นางสาวกาณดา มีหนู
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๑

นางสาวกิฐติญา นุ้ยแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๒

นายคมสันต์ อรรคบุตร
๒๘/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๓

นายจีรศักดิ

์

หวัดสนิท
๒๖/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๔

นางสาวนฤมล ยังไธสงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๕

นางสาวนันทวัน บุญล้อม
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๖

นายปฎิยุทธ์ มีเพ็งจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๗

นางสาวปฐมาวดี เจริญพูล
๑๘/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๘

นางสาวปริสุ ทิศภูมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๐๙

นางสาวปญญาพร ทัวดำ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๐

นางสาวพิมพ์ชนก ชัยชนะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๑

นางสาววิภาวี พรังเกิด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๒

นางสาววิลาวรรณ ศีลภัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๓

นางสาวอารีย์ สุมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๔

นางสาวเสาวลักษณ์ มิตรล้วน
๒๗/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๕

นางสาวแก้วตะวัน หนูสองแพรก
๒๔/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๖

นายไตรภพ ชินราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๗

นางสาวกัญจนา ปราบภัย
๒๑/๑๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๘

นางสาวอุไร ทองใส
๑๑/๖/๒๕๐๗

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงกมุทพร หนูเหมือน
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงกรวรรณ ศรีสงคราม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ์ ปลืมใจ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กชายกายสิทธิ

์

คชสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กหญิงจันจิรา หนูขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงจุฑามาศ รอดเมือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กชายชวัลวิทย์ นกลอย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงชาลิสา แสงสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงฐิดาพร ห่วงจริง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทองศึก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กชายณัฐพนธ์ พัฒนากูล
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณเมฆ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงณิชภัทร วัติสุ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กชายดลยวัต ทองแสน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กชายธนกรณ์ สุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กชายธนกฤต แสงเผือก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายธนาธิป ถินบ้านใหม่

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กชายธรรมสรณ์ อาวุฒิ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงธวัลลักษณ์ เรืองวิจิตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สุขเนตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงธันยพร ทองหนองหิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กชายธีรวุฒิ สมสุวรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กชายนภพล เพชรประสงค์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กชายนภัทร จันทรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กชายนฤชิต ดำวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงนันท์นภัส คลังมะณี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงนันท์นภัส จิตสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เสือนาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายปณชัย สอนจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงปภาพิชญ์ ปลัดกอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงปาณิศา พัฒนากูล
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงปยธิดา คชสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงปุญญิศา นิลประดิษฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายปุณณกันต์ แก้วล้อม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายพงศกร รัตนิพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายพงศกร ศรีสว่าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายพชรพล ลิมสกุล

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงพรนภัส ทองจีน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กชายพิพัฒน์ชัย แก้วนาเคียน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงพิมพิศา นวมสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงพิมพิศา หลิวปลอด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทองจีน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กชายภคิน มีหาดยาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงภัคนันท์ นิลเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ บัวทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงมินทราวดี จันทร์ปาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กชายยศภัทร์ สักจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายรัชต์ธร ขวัญรอด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชูโกสม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงลภาภัทร หวัดสนิท
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงลลิตา จิตมหา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ คงสิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงวริสรา สุขแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายวสวัตติ

์

แดงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กชายวสวัตต์ สมภักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กชายวีรภัทร ศรีสมอ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล มรรคสอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงศิรามล คงพรหม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงสาวิกา พลบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงสุชาดา คงตัง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงสุนันทา หอมนวล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา บุญคุ้ม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงสุพิชชา รัศมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ดิษฐราชา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงสุวิชาดา แก้วสกูล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กชายหัสฎี ปราณรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

มากแก้วกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กชายอนพัทย์ แซ่ลิม

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงอริสรา ใจแจ้ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กชายอรุณธร ขุนศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กชายอัครวินท์ สำเภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงอุทัยวรรณ
ประสบโชคชัยศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงอุษณี ศรียาภัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงอ้อมพร เนินหงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ณ ปญโญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ยาวไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กชายโกมินทร์ แสนกล้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กชายไรวินท์ หอมเชือม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๓๙๙

นางภทพร อินทอง
๑๐/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๐

นางชรวรรณ ทองแดง ๑/๙/๒๕๒๔ โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๑

นางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ๑๐/๕/๒๕๒๐ โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงกชพรรณ วรรณกูล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายกฤษดา ทองดีนุ้ย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงจารุมน รอดชนะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงชนากานต์ จวนใหม่
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงชลดา ศรีนอเพีย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร พัฒนวรางกูร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กชายณัฐนนท์ ชัยดิษฐ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กชายณัฐพล ชัชวงค์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายต่อตระกูล บุญแก้วสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายทองสุข จำปาขีด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงธนพร นาคเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กชายธนาภัณฑ์ วราชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กชายนภเกตน์ คงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายบุญสม แสงอรุณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กชายปารณัท ศรีรักษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายปยะ บัวนาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กชายพรศักดิ

์

พัลวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กชายรตพงศ์ สุรินทร์วงศ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงรัญชิดา คงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงวริศรา เรืองฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงสาธิตา ทองคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ ม่วงสวย
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายสุริยา มณีรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงอรอนงค์ วัชชนะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กชายกนกพล กำราญศึก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กชายกิตติศักด์ กองคลัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงขวัญชนก จิตรนุ่ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงสุภากาญจน์ ยิมละไม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงชนิสรา ไกรไทย
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงชุติพร ม่วงเมือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กชายฐิราวัฒน์ คงนุ่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา อักษรสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ รัตนะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงดาราวีร์ สิงขจัด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงตรีพิณดาว เรืองแสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงนพวรรณ อักษรสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กชายนราวิชญ์ สังข์ไชย
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กชายนฤสรฌ์ คงแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงพริมา พุทธเมธา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงพิมพิศา ใหม่ซ้อน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงภัฏณิช จันทรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงภาวิณี รักษภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายมรรษกร ประจญกาญจน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงรินรดา มณีรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กชายวรานนท์ ปราชญ์อักษร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงวริศรา ไชนาเคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชมชาตรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงวัลย์ศิริ แก้วกาษร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงศวรรยา หนูเสน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กชายสิงหเดช หน้าเสือ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ กรัดทาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงสิรามล รักษภักดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กชายอมรเทพ จรัญรักษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กหญิงอรณัส อิมประพันธ์ตรี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ วงษ์รัก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงอลิศา ประสานทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กชายอัษฎายุธ บุญพิทักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงอิสริยา คงอรุณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์มี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายเมธัส เกตสุวรรณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วิเศษชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงโยษิตา จันทร์นิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงโยษิตา เพ็ชร์รอด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กชายฆนากร หนูกลิน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กชายธนธรณ์ รอดโหม้ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงอุมากรณ์ แก้วยิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงธนิษฐา ปานเวช
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กชายชินภัทร เภรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ อาวุธ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงปภาวดี จันทร์ช่วง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายวีรภัทร บุญลึก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงศศิธร ชนะอักษร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงสุธาสินี ไทยชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองผึง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงคิรภัสสร ศรีศิลป
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กชายจิรเมธ พรมทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงชาลิษา สถิตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงชาลิสา เภรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๒
เด็กหญิงณัญธิญาภรณ์

หาญเกษมศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายธนวิน อุบลรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายธนศักดิ

์

อุทุมพร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงปทุมทิพย์ รักครุฑ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงพิชชานันท์ ทัพช่วยขวา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๗
เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ

ฤทธิกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงพิรชา เหมรา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กชายยศกร จันทร์เสต็ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงรักตะวัน สุขกระจ่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงลัดดา ดาเรียน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กชายศรัญู ชูนุ้ย
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงศุภกานต์ เหลาศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กชายสมภพ แสนสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงสาธิตา เต็มเปยม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายเจนณรงค์ เพียแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

วิชัยดิษฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายแสนรัก หน่อสีดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงกรรฑิมา ฤทธิกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงจารุภา จันทร์ช่วง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงณัชชา แสงสว่าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญพร้อม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงณัฐชา ทองธรรมชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงธนภรณ์ จำป
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ชมภูนุช
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงนิสิตา แสงตาขุน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงปยพร เภรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายพิชชากร ชนะอักษร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงพิมพิศา สถิตย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายภิษณุ ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงมุทิตา พิมลศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงยุวัลย์ดา สุขแสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์พฤกษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงวรัญญา ทองพรุสยาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กชายวรเมธ สมเชือ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงศิริกาญจน์ บุญเสนาะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กชายศุกลภัทร ปาลคะเชนทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กชายศุภณัฐ จัตุรงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กชายเกรียงไกร วิชัยดิษฐ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงเพชรลดา สุขอุ่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายกวิน พวงสุวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๕

นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น
๑๖/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๖

นางสุภาภรณ์ ชัยสงคราม
๑๙/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๗

นายณฤทธิ

์

หนูสมแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๘

นางสาวกัญญาภรณ์ ไชยแพทย์
๑๓/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงกชกร สอนรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงญาณิศา ชูศรีพัฒน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กชายติณพัฒน์ ศักดิภาชน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กชายธนกฤต พุทธเจริญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ บัวมณี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๗ / ๓๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงฑิตยา สวยชุม
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กชายณัฐภูมิ ด้วงเพ็ชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ พินเศษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๘

เด็กชายธนวิชญ์ ต้นเตย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงธัชพร รวมสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงบุษราคำ นาคทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงปริศนา สุขเกิด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงปาลิดา ฤทธิกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงปนมนัส พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงพรไพลิน เลียงผา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงรัญชิดา ชำนาญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงวรนุช นวนแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ มุกดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ นุ่นนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงสุดาภัทร แพงวิเศษ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงแสงฟา ไทรย้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงกรกนก เหลารอด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ รอดเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ โกหนด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๔

เด็กชายจิรเมธ ทวี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงชาลิสา อินทร์เล็ก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๖

เด็กชายณัฐนันธ์ สัมพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๘

เด็กชายธนภัทร โมลี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงธัญพิชชา เชียงหลง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๐

เด็กชายธีระพงศ์ ทองคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงนฤสรณ์ บุตตะวงค์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงนวินดา เดชะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๓
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ทองเสริม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงนุษรา วิเชียรแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงนำใส เกาะนำใส
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงปณิดา บุดดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงภัทรพร พรมทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงภัทราพร เถาว์ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๖๙

เด็กชายภาณุพงษ์ คงชนะ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๐

เด็กชายรพีภัทร รัตนภิรมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงรัชตะวัน หลำเบ็ญสะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๒

เด็กชายวรายุตม์ จันทฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๓

เด็กชายวีระวัฒน์ สัมพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๔

เด็กชายวโรดม มุกดา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๕
นางสาวกานต์กนิษฐา

ทองนา
๑๐/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงกชกร บัวทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศรีแก้วรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๘

เด็กหญิงกมลฉัตร ลือชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงกรกนก ทองใหม่
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองเอียด
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา ปานศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงกัณญ์วรา น้อมเกตุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วราชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๔

เด็กชายกิตติกร ฐิระพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๕

เด็กชายก้องกิดากร วัฒนชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๖

เด็กชายก้องเกียรติ พุทธรรมรงค์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๗

เด็กชายขอบเขตต์ แซ่โค้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงจรรยพร ทองสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๘๙

เด็กชายจักรวาล สิมมะณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๐

เด็กชายจิระพงศ์ ไชยเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงชนากานต์ บัวแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๒

เด็กชายชยพัทร์ ฤทธิกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๓

เด็กชายชวนากร นุ่นแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กชายชัยณรงค์ ชูเพชร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงชิดชนก ดำมุณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กชายณรงค์วิทย์ เอียมสอาด

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงแดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ศักดามี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงทัศนีย์ นฤมิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงธนิษฐา ศรีสาคร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีชาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงนฤมล แช่มไล่
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กชายนันทวุฒิ เอกชะนะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๙ / ๓๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงนัสรินทร์ แสงตาขุน
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา พุ่มแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงบัวชมพู หุ้นกิม

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงปณิดา กอมสิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงปทิตตา ชูวารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงปราณปริยา รัสมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงปรารถนา มหาโชติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงปริยากรณ์ วราชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศิวายพราหมณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงปลายฟา เกลือมีผล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กชายปณณธร ราชไรกิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงปาณิศา อภิโมทย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กชายพิพัธน์ ถาวร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กชายภูฤทธิ

์

สัมพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงมณียา เกตุมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงมาริษา ศรีจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงรัตติญา หิรัญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงลินดา แจ้งประโคน
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ขวัญหวาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงวรรณวิสา เงางาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายศุภกร พรัดวิเศษ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กหญิงศุภิสรา รักบำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงสาธิตา ทิพย์บรรพต
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงสาธินี ทิพย์พิมล
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงสาลิณีย์ ขวัญกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายสิทธิชัย เอกอนุรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงสุชาดา เจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงสุวภัทร รักกะเปา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงสุวภัทร วิจุนัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงสุวภัทร สุขอุ่น
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงสุวภัทร เมืองไทย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายสุวิทัส สวนแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กุลณะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กชายอดิเทพ สาริกขา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายอธิบดี ทองใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงอังคณา สัมพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กชายอัจฉริยะ ตังเจริญ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายอำพล ทองมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงเขมมิกา ปนทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กชายเดชาวัต ตรียุทธ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ แปะอุ้ย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงกนกพร เทพทัศน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงกมลชนก แสงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายกฤษฎากรณ์ นวลสังข์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายกลวัชร แก้วกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไกรชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กชายกิจติพงศ์ เพ็งสมมุติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายกิตติภูมิ มังมี

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยนาเคนทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงกุมารี แก้วกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงขนิษฐา เกตุนุสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงขัตติยา ปานมณี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงจรรยพร วิเชียร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กชายจันทร์เกษม ผิวศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กหญิงจันทิมา แสงพุ่ม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงจารีรัตน์ ไชยทิพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงฉัตรปยะดา ขุนฤทธิมนตรี

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงชนากานต์ จุ้ยสุวรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงชนากานต์ นิยะกิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ชูจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กชายชาญณรงค์ ฤทธิกุล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงชุติมา แก้วกัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงชุติมาพร สมเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายชูเกียรติ จินตะเหวก
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กชายณัฐพร ศิริผล
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงดวงกมล แสงทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงทัศนพร ทองสองสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พันธุรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ บัวแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีลำดวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายธีระดา ชัยชนะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายนภดล พุฒทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงนภาพร เพ็งคล้าย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายนราวิชญ์ วิชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงนิตยา เกิดกลินหอม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กชายนิธิพงษ์ แก้วพิชัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงนุสรา อินทรสุวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไม้เรียง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงปริฌา ชุมสังข์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงปริศนา ปาลคะเชนทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายปรเมศวร์ รัตนสัตย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายปญญา กลินสอน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงปานทิพย์ ทองคำหยู
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงปาลิดา ศรีสุวรรณ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงปนมนัส สุนละเม็ด
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กชายปุณณัตถ์ รัตนพันธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายพงศกร ปานเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญนวล
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงพัชญาพร สมแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงพัชรา เทพรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงพัทธ์ธิดา กองวัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงพิชญพร เมียนเพชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงภมรรัตน์ หลิมกุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กชายภัทรพล ชูเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กชายภัทรายุทธ อนุกูล
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงภัทราวดี ยิมพร

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงภัทรีญา สอนท่าโก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ พรมทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงภานุชนาถ หนูอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วศรีจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กชายภูริยศ นาคบำรุง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายมงคลชัย ขาวขันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงมัณฑนา ชังช่างเรือ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงยลดา สาเรส
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงรัญชิดา วิเชียร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงรัญชิดา อรัญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดวงแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี จินาสาย
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายฤทธิไกร จันทร์ปากสวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กชายวชิระ ฤทธิกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กชายวทันยู ชาติปกษี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงวรางคณา ไชยพัฒน์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ สุริยะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายวันเลิศ ซังธาดา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงวัลภา เมียดขุนทด
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงวารีรัตน์ ทองเมืองหลวง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายวิชชากร กิจเวช
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงวีริยพรรณ อินทร์สวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงศสิธร จินาสาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กชายศักดานันต์ อนันตยานุกูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงศิริพร ราชสมบัติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงศิริพร แซ่เลียว

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กชายศุภชัย สุดเอียม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงศุภานิช จันทร์ช่วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายสราวุฒ มะลิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงสิตานัน ทับทิมเพียร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สวนแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อังกาบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา บัวพา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

จันทร์ฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงสุปรารักข์ สมบัติแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ นิละดาห์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงสุวิมล ปานนุ้ย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงอภัสรา พลศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงอมลวัทน์ ปะจะนัง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงอรณิชา อรทัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงอรนลิน วุฒิรักษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงอัจฉรา ทองจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงอัญชลี นพฤทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงเกศรา ชูมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายเทพทักษิณ บุญชู
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ปาระพิมพ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีมันตะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงเมย์ธิดา นาคแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายเอกรินทร์ สีบุญเรือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายเอกลักษณ์ กลันสุวรรณ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงโสภิตา วายุกุล
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงกนกอร พิศนุพงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงกรรนิกา พุฒทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงกฤติยาพร พลศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงกัญญารักษ์ ปุดปอ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงกัญญ์วรา ชูนุ้ย
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงกันยารัตน์ ทองจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กชายจักรพงษ์ ปานเพชร
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กชายจักรีพิภัทร ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กชายจิรกร ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล พ่วงพี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงจิราพร รอดเจริญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงจีราวรรรณ เสนดำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีสาคร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงชณิตา จันทฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงชนารดี พิมลศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงชมพูนุช ทิพย์พิมล
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงชลธิชา รุจิตต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงฌัชฌาพร สังข์เพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงฐัตสณีย์ คงกัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายฐาปกรณ์ ศุภลักษณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กชายณรงค์ชัย จันทร์ทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กชายณัฏฐพล สุริยวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงณัฏธิกา จันทฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงณัฐพร อนุกูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายณัฐรชต มงคล
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวร
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงณัฐสุกานต์ รามแปน
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กชายณันฐศักดิ

์

ยับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงดลนภา บัวแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กชายดุลยฤทธิ

์

ขจร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงธณัชชา รอดภัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กชายธนทร ปาละคเชนทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงธนพร จิวไม้แดง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงธัญญณิดา หงษ์คำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีรักษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กชายธิติสรณ์ เปลียนสมัย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงนภัสสร แก้วกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงนริศรา แก้วทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงนรีกานต์ ต้นตาลเดียว

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กชายนฤพนธ์ แพทย์อินทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงนลินนิภา พิมลศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงนัยชนา สวยชุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศุภลักษณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงนิชาภัทร ขาวผ่อง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงบินนิสตา อภิโมทย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงบุณฑริก พันสะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงปฐมพร สัมพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงปณิตา รุจิตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายปติยะ เหมรา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๕

นางสาวประภัสดา โมอ่อน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กหญิงประภาศิริ ตันสัตยาเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงปาริฉัตร โภคัย
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายปยวัฒน์ ษาเรศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงปยะฉัตร เหมรา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายปยะรัตน์ อินทร์ทิม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงผัลย์ศุภา ศักดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายพงศกร ศรีนาค
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กชายพงศธร วัฒนชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กชายพงษ์ธวัช ประชุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กชายพรชัย เทพทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กชายพรภิพัฒณ์ พรัดวิเศษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงพรรณทิพย์ โตยัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงพรรณพสา ฤทธิรงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี เทพทัศน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงพัสสา ทองพัฒน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กชายพิทักษ์ ภักดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กชายพีระพงศ์ จำป
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงพุธิตา สำเนียงเหล็ก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงฟาติมา ศรีสุวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงภัศรา ปาละคเชนทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงภานุชนาถ วัชนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายภูมิพันธ์ สาเรศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงมนัสวรรณ สุขประสานต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงมานิดา นิลสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงมุกระวี เศรษฐ์บุรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กชายรักษ์พงษ์ มีลักษณ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ขาวจิตร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล บุญชูศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กชายรัตนากร แสงดำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เอกชะนะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ ทองสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงลลิตา จิตกำพล
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงลัดดา แจ้งประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงวรดา นิชกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ หิตานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กชายวัฒนา ม่วงรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงวิมลณัฐ ปาลคะเชนทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงวิลาสิณี หนูสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงวีริยาพร อินทร์สวน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กชายศรราม คงแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงศรุตา คนเพียร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กชายศักดินันท์ สุขเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงศิรนุช มุกดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ กิจใบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายศุภณัฐ สุวรรณนิตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กชายสรัญยู ขวัญกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายสหรัฐ รัตน์สุวรรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กชายสัณหณัฐ น่วมสกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ ชัยพัฒ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วิจารณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรหมพัด
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนสุภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา ทองพรุสยาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงสุภัทรา ศรีนิล
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงสุภาวดี ทองสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงสุภาวิตา ฉวาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายสุรพัส ชาติปกษี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงสุรัสวดี รำเพย
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายสุริยา เหมรา
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงสุวิมล ฤทธิกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงอทิตติยา หมวกพลาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงอนุษรา คำหล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายอภินันท์ ประทุมมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีนิล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงอรทัย ชัยธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงอรทัย บุญอินทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงอรอุมา นวลนุ่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงอลิสา เกตุนุสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงอวัสดา ขาวจิตต์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กชายอัตพงษ์ แก้วพรรณราย
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายอัมรินทร์ ศรีสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศิริพงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงอาภาวรรณ วงศ์ศรีเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงอารดี จันทวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายเกียรติพันธุ์ ดวงแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรกูล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงเจนจิรา นุรักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายเทพทัต ชูจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงเมธาวี จันทร์พรึก
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รามรงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงแสงตะวัน ด้วงเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๗

นางสาวกมลรัตน์ บุญกระสินธุ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๘

นางสาวกรกนก บัวทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๘๙

นางสาวกรกมล รอดเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๐

นายกฤษกร บุญชู
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๑

นางสาวกิตติมา แสงตาขุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๒

นางสาวจริญา ประทุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๓

นางสาวจิราภา จันทร์แก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๔

นายจีรกฤต ร่มเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๕

นางสาวจุฬาพร บัวแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๖

นางสาวชฎาพร สุดเอียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๗

นางสาวชนิกานต์ ฤทธิกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๘

นางสาวชลธิชา ศรีแผ้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๘๙๙

นายชลธิศ รัตน์สุวรรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๐

นางสาวชลลดา เทพจินดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๑

นางสาวชลิตา อินทร์ทิม
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๒

นางสาวชุติมา ศักดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายณัชพล จันทร์เสต็ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๔

นางสาวณัฐณิชา ทับทิมเพียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ชูเพชร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๖

นางสาวดารารัตน์ เพชรขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๗

นางสาวดารุณี วะโรง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๘

นายตรีวิทย์ ศักดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๐๙

นางสาวทิพย์รัตน์ อรุณส่ง
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๐

นายธนพงศ์ เพชรดำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๑

นายธนพล สุขเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๒

นายธนากร บาคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๓

นางสาวธัญญารัตน์ พรมทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๔

นางสาวธิดารัตน์ ศักดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๕

นายธีรพงค์ โอยสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๖

นางสาวธีราภรณ์ บ้านเพิง
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๗

นายนภสินธุ์ พุทธเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๘

นายนฤปนาท สุวิชาญนรกิจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๑๙

นางสาวนฤมล วัญญา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๐

นางสาวนฤมล สอนรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๑

นางสาวนฤมล เพชรมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๒

นางสาวนวรัตน์ เพชรมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๓

นางสาวนิลนภา สิงห์จันทร
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๔

นายนิวัติ เนียมพิบูลย์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๕

นางสาวนุชนาถ จันทะเสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๖

นางสาวนุสรา สาริขา
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๗

นางสาวบัวชมพู ประทุมทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๘

นายประสบสุข หินน้อย
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๒๙

นางสาวปรารถนา นามบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๐

นางสาวปวีนา นาคพังกาญจน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๑

นางสาวปทรวดี พรหมม่วง
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๒

นางสาวปยะพร อินทจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๓

นางสาวปยนันท์ พิทักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๔

นางสาวผกามาศ ศุภลักษณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๕

นางสาวพรทิพา นุ่นแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๖

นายพัทรพงค์ รุจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๗

นายภราดร ทองแกมแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๘

นางสาวภวิตรานันท์ ทรงศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๓๙

นายภาณุพงศ์ แก้วทับทิม
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๐

นายภาณุพงษ์ สังขะอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๑

นายภานุพงค์ ชูโลก

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๒

นายภานุพงษ์ นิมทอง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๓

นางสาวภานุมาส รัตนภิรมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๔

นางสาวภิยดา ชูวารี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงมัลลิตา หลิมกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๖

นายยอดชาย ชะอุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๗

นางสาวรัตจฎาภรณ์ ขวัญหวาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๘

นางสาววรรัตน์ ขวัญทรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๔๙

นายวิชาญ พันธุ์เจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๐

นางสาววิภาวรรณ อภัยสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๑

นางสาววิมลวรรณ ทองศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๒

นางสาวศกลวรรณ สุวรรณเกิด
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๓

นางสาวศรสวรรค์ บุญชู
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๔

นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๕

นางสาวศิริวรรณ วงค์ไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๖

นายสิทธิกร สายแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๗

นางสาวสิริมาภรณ์ สารภี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๘

นางสาวสุดารัตน์ ผิวนิล
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๕๙

นางสาวสุดารัตน์ หิรัญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๐

นางสาวสุธาทิพย์ รุ่มจิตต์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๑

นางสาวสุนิสา โรจนบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๒

นางสาวสุภัสสรา ดีแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๓

นายสุรศักดิ

์

ธิมากุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๔

นางสาวอทิตยา ชุมแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๕

นางสาวอมรรัตน์ ฤกษ์ดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๖

นางสาวอรณา สรรพา
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๗

นางสาวอรทัย ประจง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๘

นางสาวอรุณรัตน์ เมืองขมิน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๖๙

นางสาวอังคณา พระสว่าง
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๐

นางสาวอัฐภิญญา พิมลศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๑

นางสาวอัตติมา ศรีชาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๒

นางสาวอัมพิกา ชิตเชือ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๓

นางสาวอารดา พรมผัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๔

นายเกตุพนา แก้วปลอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๕

นายเกียรติศักดิ

์

ชูศรีหะรัญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๖

นายเจษฎา นฤมิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๗

นายเจษฎากร ทองสมุทร
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๘

นายเฉลิมพล อุทุมพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๗๙

นางสาวเบญจรัตน์ เรืองนิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๐

นางสาวเพชรไพลิน ประดับ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๑

นายเมธี นพฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๒

นางสาวเรืองพิมาย ล้อมเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๓

นางสาวเวฬุรีย์ ประชุมรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๔

นางสาวแพรวาริน ศรีสุขใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๕

นายไชยวัฒน์ พราหมหันต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๖

นางสาวกนกกาญจน์ นุ่นแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๗

นางสาวกนกวรรณ อินทสด
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๘

นางสาวกัญญารัตน์ นาคฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๘๙

นางสาวกัญธิกา เกตุนุสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๐

นางสาวกิตติยาภรณ์ แซ่ตัน

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๑

นางสาวขนิษฐา ชุมแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๒

นายจักรกฤษณ์ นุ้ยไม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๓

นางสาวจันทิมา สุขอุ่น
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๔

นางสาวจารุวรรณ คุ้มบุญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๕

นางสาวจารุวรรณ นวลละออง
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๖

นางสาวจารุวรรณ วงษ์อูบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๗

นางสาวจิรวรรณ กว้างขวาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๘

นายจิระเดช หมานพัฒน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๖๙๙๙

นายจีรกฤต สมบุญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๐

นางสาวจุฑามาศ กุลทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๑

นางสาวจุลจิราภรณ์ ทองอินที
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๒

นางสาวชญาดา จันทิมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๓

นางสาวชุติมดี ซ้ายเซ้ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๔

นางสาวฐิตินันท์ รักมาก
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

ชูจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๖

นายณรงค์เดช เหมรา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๗

นางสาวณัฎฐิญาภา ไม้เรียง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๘

นางสาวณัฐกานต์ สรรพา
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๐๙

นางสาวณัฐนันท์ ศิริผล
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๐

นายณัฐพงษ์ สังข์เพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๑

นางสาวณัฐพร แช่มไล่
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๒

นายทรงพล สร้อยสนธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๓

นายทักษ์ดนัย บุญชูดำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๔

นางสาวทัตติยา บัวแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๕

นางสาวทัศนีย์ ดิษฐสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๖

นางสาวทิพยรัตน์ ทองผึง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๗

นางสาวทิพวรรณ รุ่มจิตต์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๘

นายทิวานนต์ หมุนมัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๑๙

นางสาวธนัชชา เนียมสุวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๐

นายธนาวุฒิ นาคบำรุง
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๑

นายธราพงษ์ แสงอาวุธ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๒

นางสาวธัญชนก อ้นเขาวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๓

นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เกลียง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๔

นางสาวธารารัตน์ พราหมหันต์
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๕

นางสาวธิดาภรณ์ ศรีสกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๖

นางสาวธิดารัตน์ พรมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๗

นายธีรวัต กลินศร

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๘

นายนนทฤทธิ

์

ฤทธิกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๒๙

นางสาวนรีรัตน์ วิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๐

นางสาวนฤมล วิเชียร
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๑

นายบันลือศักดิ

์

รักกะเปา
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๒

นายบุรณิน จักราพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๓

นางสาวปรีชญา สัมพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๔

นางสาวผกามาศ รอดเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๕

นายพงศกร พัชตพล
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๖

นางสาวพนิดา ชืนชม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๗

นายพีระพงษ์ จุลพฤกษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๘

นางสาวภรชิตา เสริมศิลป
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๓๙

นางสาวภัศรา อินทภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๐

นายภาณุพงศ์ สัมพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๑

นายภูธเนศ โพธิรอด

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๒

นางสาวมาริษา เดชะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๓

นางสาวมีนา อ่อนสี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๔

นางสาวยศวดี แก้วปลอด
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๕

นางสาวลัดดาวัลย์ เมืองขมิน

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๖

นางสาววรภรณ์ แปนเหลือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๗

นางสาววรารัตน์ เพ็ชร์ไพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๘

นางสาววศิกา ลือย่านยาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๔๙

นายวิทยา ทองปสโน
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๐

นางสาววิมลสิริ วิเชียรแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๑

นางสาววิราวรรณ พรหมศิริ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๒

นายวิศวะ แก้วกาบิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๓

นายศรัญย์ คงเดช
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๔

นายศักรินทร์ ผลหิรัญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๕

นางสาวศิรัญญา เรืองนิม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๖

นางสาวศิริวัลย์ จุลพฤกษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๗

นางสาวสุดารัตน์ แก้วศรีจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๘

นางสาวสุนารี วิเชียร
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๕๙

นางสาวสุนิตา แก้วเหมือน

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๐

นางสาวสุพรรณษา ทองสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๑

นางสาวสุพัตรา หนูสีแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๒

นางสาวสุภาพร ฤทธิกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๓

นางสาวสุภาวรรณ จันทร์ฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๔

นางสาวสุภาวี ปาลคะเชนทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๕

นางสาวสุรภา พลอยทองคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๖

นางสาวอธิกาญจน์ กังวาล
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๗

นายอนันต์ ขวัญกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๘

นายอนันต์ ทองเพ็ชรมะดัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๖๙

นายอนุสรณ์ สุขอุ่น
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๐

นางสาวอรษา ประจง
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๑

นางสาวอรอุมา คงจอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๒

นางสาวอัจจิมา จันทร์คง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๓

นางสาวอาภรรัตน์ คงดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๔

นางสาวเจนจิรา บุตรเพ็ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๕

นางสาวเจนจิรา สาเรศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๖

นางสาวเนรัญชรา กรงไกรจักร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๗
นางสาวเบญจมาภรณ์

พรมจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๘

นางสาวเพชรลัดดา ผลเพิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๗๙

นางสาวเพ็ญนภา จิปริก
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๐

นางสาวเมวรินทร์ ศรีพะเนิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๑

นางสาวเยาวภา สถาพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๒

นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์วงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๓

นางสาวโชติรส คชเชนทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๔

นางสาวโญสราวดี รำเพย
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๕

นางสาวกนกอร ด้วงเพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๖

นางสาวกัญญารัตน์ ทองทศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๗

นางสาวกันยารัตน์ พลพิชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๘

นางสาวกิตติยา นนทบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๘๙

นางสาวกิรณัฐ นิสสัยดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๐

นายขจรศักดิ

์

ชูมณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๑

นางสาวจริยา สมบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๒

นายจารุวัฒน์ ศึกเสือ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๓

นายจิตรกร อ่อนคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๔

นางสาวจิราพร อุคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๕

นายจิรายุ ชัยธรรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๖

นางสาวจุฑารัตน์ น้อมเกตุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๗

นางสาวจุรีวรรณ ภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๘

นางสาวชนิตา มูสิกะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๐๙๙

นางสาวชลดา ภิรมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๐

นางสาวญาณิศา บัวอินทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๑

นางสาวฐิติมา สุพิทักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๒

นายณทัต วิเชียร

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๓

นายณรงค์ศักดิ

์

ตรียุทธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๔

นายณัฐนนท์ พิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๕

นางสาวณัฐนันท์ ราชสมบัติ
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๖

นางสาวณัฐพร สุวรรณรำภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๗

นายณัฐวุฒิ ทองสัมฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๘

นางสาวทัศวรินทร์ อินธิดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๐๙

นางสาวทิพย์สุดา มณีภาชน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๐

นายธนกร บุญสนอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๑

นายธนากร จบฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๒

นายธนากรณ์ ยศเมฆ
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๓

นางสาวธวัลรัตน์ ไกรชู
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๔

นางสาวธัศญา สังข์ทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๕

นางสาวธิดารัตน์ ชะอุ่ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๖

นางสาวนภาธิป ไทยเกือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๗

นายนฤพนธ์ สมบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๘

นางสาวนันทนัช ทรงศิลป

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๑๙

นางสาวนันทิกานต์ รักทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๐

นางสาวนิภาพร รุ่งแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๑

นางสาวประภัสรา ชูเวช
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๒

นางสาวปริญญา มีสะอาด
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๓

นางสาวปาริษา เนียมพิบูลย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๔

นางสาวปยธิดา แก้วคงคา
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๕

นายพงศ์ภวิศ โสตรโยม
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๖

นางสาวพรผกามาตร ประสาร
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๗

นางสาวพลอยดาว วัฒนชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๘

นางสาวพิมพ์นิภา จิตราคม

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๒๙

นางสาวพิมพ์เพชร เจริญพรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๐

นายพีรพล รอดเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๑

นางสาวภัทรพร ชูพร้อม
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๒

นางสาวภัทรสุดา นาคพรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๓

นายภาณุมาศ ขวัญช่วย
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๔

นายมนัส อินทร์แก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๕

นางสาวมัลลิกา นะเจ๊ะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๖

นางสาวมุกดาวรรณ เขียวรอด
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๗

นางสาวยิงฤทัย

่

อยู่สกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๘

นางสาวรุ่งฤดี จันทร์ปาน
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๓๙

นางสาววราพร ขำหวาน
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๐

นายวสันต์ ขำปาน
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๑

นางสาววาทิณี เนียมรุ่ง
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๒

นางสาววิลาสินี ชัยพรามณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๓

นายวุฒิชัย ใหม่นุ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๔

นายวุฒิชัย ไชยชนะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๕

นางสาวศศิธร ขจร
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๖

นางสาวศินีนารถ เยาว์ด้วง
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๗

นายศุภกิต สงค์นวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๘

นางสาวศุภลักษณ์ เกิดพุ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๔๙

นายสมรักษ์ อภิโมทย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๐

นางสาวสวรรยา จิตทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๑

นางสาวสุกัญญา ศักดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๒

นางสาวสุดารัตน์ คงกัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๓

นางสาวสุนิตา ชูส่งแสง
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๔

นางสาวสุภาพร จันทร์คง
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๕

นายอภิชาติ หวังพิทักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๖

นางสาวอรสา นฤมิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๗

นางสาวอรัญญา ชุมแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๘

นางสาวอาทิตยา คชฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๕๙

นางสาวเกศินี สงพัฒน์แก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๐

นางสาวเฉลิมขวัญ พลายสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๑

นายเฉลิมลาภ นุ่นแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๒

นางสาวเนตรนภา คงทวี
๐๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๓

นางสาวเบญจมาพร วัฒนชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๔
นางสาวเบญจมาภรณ์

เกิดพิทักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๕

นางสาวเบญจมาศ เกิดพิทักษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๖

นางสาวเบญจวรรณ ด่านวิทยากุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๗

นายไพรัตน์ ฤกษ์ดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๘

นายสุขโข สาเรศ
๑๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๖๙

นางวานีดา ทองปสโนว์
๒๘/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๐

นางจงกล รจนา
๓๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๑

นายสุนทร เพชรชู
๑๖/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๒

นายธีรเทพ มุกดา
๒๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๓

นางเรณู ผดุงฤกษ์
๑๐/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๔

นางอรตรี รอดเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๕

นางสุดา เอ้งฉ้วน
๑๗/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๖

นางสุภาพร พัฒนรักษา
๓๐/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๗

นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๘

นางนริศา บุระชัด
๒๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๗๙

นางสาวกิงดาว

่

ช่วยชนะ
๐๖/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๐

นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม
๑๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๑

นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์
๓๐/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๒

นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๓

นายวีรยุทธ อนุกูล
๒๖/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๔

นางสาวอรณ์สิริ หนูมี
๒๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๕

นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูนณ์
๑๐/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๖

นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง
๑๙/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๗

นางสาวพรพณา ฤทธิชู

์

๑๘/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๘

นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์
๒๑/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๘๙

นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ
๑๕/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๐

นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร
๐๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๑

นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย
๒๗/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๒

นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน
๒๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๓

นางสาวศิรินทิพย์ บุญแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายกิตติพงศธร ศรีคิรินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงทัศนียภาพ พวงประดิษฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายธนกร กุหลาบ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กชายธนกฤต น้อมเกตุ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ ทองประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กชายนนทภัทธ์ อินสอน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๖ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงนภัสสร หีตจินดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กชายนัฐพงศ์ อินพะแสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัส โภคัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงปณฑิรา ปดตาละภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงพรนภัส แสงอาวุธ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงพัชราภา ปานเวช
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กชายมนตรี ศรีสาคร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงลลิตภัทร เจริญพงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กชายเชาว์วัตน์
สอาดมาตปญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงเมธาวี ชูจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงจิตตา ดวงจอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ สุขแสง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายณฎฐพล บุญซ้วน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงณัฐตวรรณ หมันหนุน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กชายธิตินันท์ วรอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สาลีคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กชายนัฐภูมิ ภิรมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กชายพีปกรณ์ ศรีนิล
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชะอุ่ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กชายภานุวัชร เวียงพล
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กชายภูริณัฐ จินาสาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ มีแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กชายสรุจ จาดศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงสิรามล แสงตาขุน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงสุณัณญา มณีฉาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยธรรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงอลิสา ทัดทาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กชายโฆษิต จิตอารี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงกุลกานต์ กุหลาบ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๒๙
เด็กชายคเชนทร์  โฟร์

สัมพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงชลวรักษ์ แวงวรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงฐิสยา สุขแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายณัฐภัทร โกหนด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มูลเปา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กชายธนกฤต นาคบำรุง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๗ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กชายธรรณธรณ์ พัฒแทน
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงนิภา ดวงจอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กชายปฎิพัฒน์ ปานคะเชนทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงปนัดดา เหมรา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กชายปริญญา อยู่สุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงลดา ชูเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แช่มไล่
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์สุบรรณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงเจนจิรา
สอาดมาตปญญา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงเพียงจันทร์ พันธุรักษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๕

นางสัจจา เวฬุวนารักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๖

นางสาวพรรทนา สรรภา
๑๓/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รอดหยู่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา คงเกษตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายธีระภัทร์ สามิตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจทัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กหญิงภัทตราวดี ฤทธิธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงภาวินีร์ ฤทธิกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงรัญชิดา รอดเจริญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงฐิติยา ทองอ่อน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงกรพิน จันทร์ทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กชายณัฐนันท์ จำปาเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงณัฐริกา สาธร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เสต็ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงอรนลิน วงศ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายอนุวัติ ทองอ่อน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สามิตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กชายพงศ์วิชญ์ ราตรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงศิริวรรณ จินาสาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๔

นางนันทินี ลายสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๕

นางรวิวรรรณ กิจวัตร
๒๑/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๖

นางวิราวรรรณ บุญลึก
๑๕/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๗

นางสาวจิราวรรณ รอดโหม้ง
๐๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๘

นายเมษา บุรีจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๖๙

นางสาวเพชรชรี แซ่ลิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๐

นางอรเรณู ศรีเทพ
๓๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๑

นางสาวสุพรรณี เตระไชย
๒๙/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๒

นางเปรมวดี รักกะเปา
๑๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๓

นางสาวสุพรรฎี นุ่นจำนงค์
๓๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ พรหมอารักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กชายกิตติภูมิ เชาวฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กชายคมสรรค์ สุดสิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กชายจตุรพร อัคนีศร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กชายจักรพงษ์ ไกรวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายจีรเดช รอดเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญเหลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงชฎาทิพย์ ภู่ห้วยลำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงชลธิชา เกิดมุสิก
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กชายชัยเชษฐ หีตยิม

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงณหทัย เพ็ชรรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดีเมฆ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เพ็ชรดำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายณัฐพล คำสาสินธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายณัฐพล มีสาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กชายธนกร มุสิโก
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายธนภัทร รักษาทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงธวชินี ศานติโพธิวัฒน์

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กชายธัชนนท์ เพชรทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงธัญญเรศ รุ่งสกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงธิติยา ยังยืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กชายธีรพงษ์ คงจินดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงปทมาวดี ตันสึง

้ ้

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงปาริชาด ทวยกระโทก
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงปยภรณ์ สงกรานต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายพงศกร บุญนำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงพรนภัส พรหมจินดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงพิมพิศา กลินนาค

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กชายฟาประทาน ศักดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงภัทรมัย เพชรพร้อม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ พัฒน์มาศ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ อุยิง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายมนัสนันท์ เมืองประเทศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงมาระตี แสงสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายยศกร ทองตะกุก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายรัชชานนท์ กุลจันทะ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กชายฤทธิสร สุทธิสิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายวจนะ วงศ์สวัสดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงศิริวดี ช่วยศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา กองคลัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงอารยา จันทร์ก๊ก
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงอินธิรา อาวุธ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุพัฒน์แก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพชรา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา พราหมณ์ทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กชายคริสต์ ศรีสุบัติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายจักรพงศ์ จันทร์คง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงธนพร กุลพร้อม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายธนภัทร เทียนชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงธารารัตน์ สุวรรณรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วังไชยศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายนนทวัช หลักทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กชายนันทวัช หลักทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงปภาวดี เกตวิชิตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงปาลิตา ประทุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงพรภัสสร เวชพราหมณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วพิชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กชายพีรพงษ์ คีรีมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กชายภาณุ ประชุมรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กชายภาสกร รัตน์เกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงรัชนันท์ เมืองประเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงรินฤทัย บังเกิด
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงวราพร โลกร่วม
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายสฤษฎ์พงค์ อัษฎา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูศิริ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ หะขุนทด
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชูภิรมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงอรญา หีตช่วย
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงอรณิชา เนียมมีศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงอุมาพร สุวรรณรัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กชายเจตน์นรินทร์ สมเพชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กชายเจษฎา วิโรจน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีเผือก
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายจารุชา ฤทธิเวช
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงจิรัชญา พรรธนะแพทย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๐

นายฉัตรชัย พุ่มศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายชัชพงศ์ มงคล
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงฐานิตา จันสุด
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมจินดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงดาริน คำสอน
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงดิศราพร ยอดโมรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ หมานพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กชายธีรวัฒน์ รักษาทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงนิศามณี ด่านสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กชายปณณวัฒน์ เพ็ชรพร้อม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กชายปญจพล หอมแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงปยนันท์ ชัยเพ็ชร
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงปนกมล สินธู
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงพรรณศุภา เพชรสังวาลย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กชายวัชรพงค์ สงค์รักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กชายศักดิณรินทร์

์

พราหมณ์ทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงศุภมาศ สิทธิชู
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ นิลบุญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายสมศักดิ

์

คล้ายณรงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กชายสิทธินนท์ มณีฉาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา แซ่ว่อง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญอารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงอธิตยา คงสถิตย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงอรนลิน บังเกิด
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายอรรถพล เพชรทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงเกศา อุตอามาตย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

จุธามาศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงเพชรลัดดา ขันวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงเย็นฤดี พัฒมาต

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กชายเอกรัตน์ เพชรรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๐

นางสาวกนกวรรณ หีตยิม

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๑

นายจตุพร เฮงสกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๒

นางสาวจันทร์ธิมา บัวทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๓

นายจิรายุ จันทร์อ่อน

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๔

นางสาวชนาธิป หมานพัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๕

นายณัฐพงศ์ ล้อมเขตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๖

นายณัฐพล ชูสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๗

นางสาวณัฐริกา อิมใจ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๘

นายธนพล กุลพร้อม
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๘๙

นายธนารันต์ อ่อนทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๐

นายธีรเดช ฤทธิเวช
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๑

นางสาวนัฏยา สิทธิชู

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๒

นางสาวปยธิดา นาคบำรุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๓

นางสาวปยวดี นาคคง
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๔

นายพงศกรณ์ พัฒนกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๕

นายพงศธร ไชยเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๖

นางสาวพนิดา สุพัฒน์แก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๗

นายพีระวุธ เพ็ญสุวรรณ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๘

นางสาวภานรินทร์ เทพบุตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๓๙๙

นายยุทธชัย บุตรทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๐

นางสาวรจนา ช่วยเอือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๑

นายวรเชษฐ์ สุวรรณรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๒

นายวัชรินทร์ บุญแทน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๓

นายวิชัยยันต์ สิงห์ขันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๔

นายวุฒิไกร ทองสง่า
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๕

นางสาวศิริทัย บุญเกิด
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๖

นายสนธยา พรมปาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๗

นางสาวสิริยากร ศรีบุรุษ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๘

นางสาวสุดารัตน์ เสือทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๐๙

นายสุพจน์ แสงปลอด
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๐

นางสาวสุวิมล รักทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๑

นางสาวอรวรรณ พัฒน์มาศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๒

นายเจตศดา ทองลิม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๓

นายเจนภพ พันบัว
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๔

นางสาวเพชราภรณ์ เภาศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๕

นายไกรสิทธิ

์

ภักดีอักษร
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๖

นางสาวกัญจน์ติมา พัฒนกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๗

นายกิตติพงศ์ คีรีมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๘

นางสาวกิตติยาพร สวนทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๑๙

นางสาวจันทิมา เพ็งคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๐

นางสาวชนิตา อ่อนทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๑

นายชาญณรงค์ คงมะลวน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๒

นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสุบัติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๓

นายณัฐพงศ์ ศรีบุรุษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๔

นายณัฐพล เชาวฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๕

นายธนากร เวชวิมล
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๖

นายธวัชชัย ชูสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๗

นางสาวธิดารัตน์ หลักทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๘

นายประดิพัทธ์ สรรพคง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๒๙

นายพลพัต จันทร์พรึก
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๐

นางสาวภัทรวดี โรยทองคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๑

นายรัชชานนท์ ลือย่านยาว
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๒

นางสาวศจี พัฒน์มาศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๓

นางสาวศิริลดา เชิงดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๔

นางสาวสุภาวรรณ เวชวิมล
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๕

นายสุเมธี อ่อนทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๖

นางสาวสโรชา อินทศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๗

นายอภิชา ศักดิมณี

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๘

นางสาวอารยา เวกชาลิกานน
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๓๙

นายเกรียงไกร คงสถิตย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๐

นางวาสนา จันทร์อยู่
๔/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๑

นายจรัส แก้วมณี

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๒

นางสาวนุชญา ทองพูล ๖/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๓

นางสมหวัง ไชยทวีวงศ์
๒๙/๒/๒๕๒๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๔

นางสาวกาญจนา สุวรรณรัตน์
๑๐/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๕

นางกรรณิการ์ แก้วมณี
๒๖/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๖

นางพชรมน พรหมศิรี ๗/๑/๒๕๒๘ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๗

นางชุติมา นามตาบี
๒๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๘

นางพัชรี สิทธิช ๒/๙/๒๕๑๓ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๔๙

นางอาริตา ฤทธิเพชร์

๑๖/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๐

นางสุนารถ จรูญพงศ์
๑๘/๒/๒๕๑๐

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๑

นายธีรเดช ชูจอน

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๒

นายธนพล แพศักดิ

์

๖/๑/๒๕๐๗ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๓

นางสาวธนิกานต์ รัตนแหม ๓/๓/๒๕๒๗ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สมพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บางเดือนกิจ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงจันทิมา อินทวิเศษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงจุไรวรรณ อินทวิเศษ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงณัฐพร แซ่ฟุง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงทัศนีย์ เยียะเครือ

๊

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กชายธราเทพ อินจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ บุญชูวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงปฐมาวดี จิตรสม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงปยฉัตร คงแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงพัธนิกานต์ ยาสาธร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กชายภานุเดช จันทร์อุทัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงวดี ชูจร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงวิภา ชูจร
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กชายสถาพร ภาเจริญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายอังคีรส เหล่าอุบล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ เทพทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงอุไรพร โพธิวาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงเกศสินี ส่งศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคสมมุติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงเรวดี มุมทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงโสภิดา ปล้องนิราศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงกรรณิกาณ์ ชูแปน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กชายกิตติพศ ชูศักดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงจิณณพัต เวชศาสตร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงญาณันธร บัวทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๔ / ๓๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงณัฐกาญจ์ เพชรชู
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ ร่มเย็น
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายธนัทเทพ อินทร์จันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กหญิงธิดาวดี จันทร์อุ่น
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงนภัสสร ศรีขวัญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กชายนราธิป พิทักษ์แทน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงปภาวดี โรมรัญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายปรินทร ถุงทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงปาณิสรา อินทร์จันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงปยดา แก้วสีดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงพรชนก พลกุล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กชายวสันต์ ศรีสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงศญานันท์ ศักดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กชายสุชาติ จันทวี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ สร้อยสุวรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กชายสุพัฒชัย ฟกหลิบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กชายอนาวิล หนูทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงเกตนิกา ชูบัว

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคบำรุง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายเฉลิมพล เพ็งแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๐

นางสาวชุติมา หนูทอง ๕/๕/๒๕๒๑ โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๑

นางสาวสุรีย์วัลช สุขสลัก
๑๙/๒/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๒

นางดารากุล วรรณทอง
๑๐/๒/๒๕๑๖

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๓

นางสาวอารียา ชูทองดี ๖/๒/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๔

นางสาวอุราวรรณ จันทร์พิทักษ์
๓๐/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๕

นางสาวกนกวรรณ สุดสิน
๓๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงชลิตา พรหมแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงณัฐริกา ลอย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บริเพชร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงดรุณี ทะนากัณฑ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายทนงศักดิ

์

แก้วสุพรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายทรงชัย ชูนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงรัฐชดา จันทร์เพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงรัฐตนา จันทร์เพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงวิภาศิณี ส่งศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงศิรภัสสร ปานเจริญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงอนิศศา นวลศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๗
เด็กหญิงแพรพรรณวดี

นุ่มนวล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงกมลชนก เพชรคง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กชายชาญชัย ปรีชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายณัฐภูมิ ชูพักตร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงธันยพร อินทรกำเหนิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายปยวัฒน์ สุขเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงอุมากร เอียดบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กชายเลิศพินิจ พลายแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายเก่งการ จูดเมือง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๖

นางสาวนิตยา ทองมาก
๑๖/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงกัญจนพร ชาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปานตู
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงกิตติยา ทองรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๐
เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง

ฉิมเพ็ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงพรรภษา ด้วงชุม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงภาสินี คลิงทอง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ปากหวาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ดำรัส
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายกฤตภัค ปานดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายจตุพร ไทยเอียด
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุฒทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงพัชริดา กว้างขวาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงภิรดา ภาพชมภู
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงสาวิตรี อุตรพรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา เปยมวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงสุภาพร หอมสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชายสุราษฎร์ เวทยา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงหัทยา แซ่อ้อง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กชายหัสถาพร รัตนพงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงอรัญญา ทองฉิม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงกมลลักษ์ เถือนเหมือน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กชายคทาวุธ เพชรโตรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กชายณัฐพงค์ เพชรภักดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ นามโนน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงนันทวัน เกตโกมล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงนำฝน ปานตู
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ ชัยทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ถินสะท้อน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายเกรียงไกร ทองบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กชายเกียรติขจร ไทยเอียด

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปานตู
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กชายชลสวัสดิ

์

มีมาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงนภารัตน์ พุฒทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กชายพลวัฒน์ ทวีพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๑

นายสุขสันต์ แซ่อ้อง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูแข
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายจักรี ทองพิจิตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงจันจิรา พลายแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงญาณิศา มิฉา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายธนศักดิ

์

พุทธกาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายพงศกร เต๋กอ๋อตัง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงพรทิพย์ หนูคลัง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงสุชาดา เพชรโตรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงสุวภัทร เพ็งโตวงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายสุวัฒน์ อนุภักดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ส่งช่วย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงปณัฐดา เพชระ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กชายปรวรรช บุญแก้วศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงศรัณย์พร ขำเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงกัญยารัตน์ เพ็ชรโพธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงกิตติมา รัตนพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงขนิษฐา มิฉา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายณัฐพร บุญญาธิการ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายปยวัชน์ ทองพร้อม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ทองพิจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงวีรนุช ไชยฉิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงศิรวิทย์ ส่งศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กชายสมเกียรติ พลสมสาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงสุนิษา ทองสงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงสุภนิดา ส้มเกิด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงเบญจมาศ วรรณคง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงแก้วอังคาร คงทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงณัฐกมล เพชรคง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงนัฏฐินันท์ ฉิมเรือง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงบวรภัค นุ้ยจีน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กหญิงสุมิตรา ชัยนาคิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงกันติมา ขันสิทธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงจันจิรา รักษากิจ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงณิชากร มหาสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงทิพย์ญาดา จันทร์สุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ช่วยพิทักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงปยณัฐ เต็มเปยม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงพรชิตา คงสรรพ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กชายรัฐพงษ์ เพ็งจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงวันวิสา ฉิมเรือง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงสรัลรัตน์ ขันสิทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กชายธนพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงพิมุกต์ ปรางทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายรัชพล ถนนแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทองขาว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์กระจ่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กชายเสกสรรค์ บัวบรรจง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมาก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงกชกรณ์ มรกต
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชพริก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายธีรเทพ โฉมยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงอริษา ธงกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงกัณตพิตร มังกรทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กชายชลชาติ จุ้ยเลียน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กชายดุลยวัต บำรุงภักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ รอดขวัญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กชายสรวิชญ์ กุลน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงสุธิษา อยู่ขาว
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ชัยชิต
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ รามวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงสุภาพร กว้างขวาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายอาทิตย์ ชัยสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงแสงระวี สุขแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๖

นางสาวอมิณตรา รักษาชนม์
๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงกาญจนา เกิดทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงกุลิสรา ไทยเอียด
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ ทองรอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงพนิตสุดา ทองมาก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงอลิสา ชลสาคร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ พัณรังสี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงทัศนีย์ เหมทานนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กชายภูริณัฐ ทองมาก
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงมยุรา ปุดราช
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หนูสองแพรก
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ภูมิเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กชายจักรพันธ์ ไชยพันธุ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ คำบำรุง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ จันทบูรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กชายธันวา จักรรักษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงภันทิลา โอสถ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อุ่นอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงวทันยา ทองเพ็ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงวรรณิดา สงแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงสุวณี เกือหนุน

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงสุวรรณเลขา ธานีรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ อุ่นอก
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา สังข์ดวงยาง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๐

นายสมศักดิ

์

สมบัติอักษร
๑๗/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๑

นายนพดล แก้วเรือง
๒๖/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๒

นายสุนันท์ สงนุ้ย
๐๓/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๓

นางศิริรัตน์ เพชรชำนาญ
๒๒/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๔

นางสาวอัจฉราภรณ์ เสือเทพ
๐๙/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๕

นางสาวบราลี สุขบำเพ็ญ
๑๙/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หนูจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กชายจักรี ชัยนาคิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กชายทรงพล ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สมประสงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงนภัสร แก้วสีใส
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กชายนันทกร มีนุ่น
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงประภัสสร เพ็งจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายพัชรพล อุไรโรจน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายภูรพิพัฒน์ วงษ์สวัสดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ เพ็งพร
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงวิสสุตา พรหมเจียม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กชายสหรัส เลิศไกร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กชายสิรภัทร วงศ์สวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ข้ามมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงสุวภัทร นวนนุ่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ เสนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายอุดร แก้วแสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงเกตุสินี ไชนาคิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะน้อย วัดจันทนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงกังสดาร นักบรรเลง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แต่งตัง

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โสมมนัส
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กชายก้องภพ ขวัญแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงจิดาภา มีแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กชายฐิติพงศ์ ภู่พระภัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงทัศราทิพย์ สุวรรณเทียบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายธนศักดิ

์

วิเชียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กชายธีรภัทร พุฒทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายธีระ ทองนาค
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงนภิสา ใจซือ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงนรารัตน์ เกือหนุน

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายนฤเบศร์ ระวังศิลป
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงปยธิดา เพชรเมืองกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คำบำรุง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงพรพรหม มัฎฐารักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายพุฒิพงค์ สอนสีดา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงวิลาสิณีย์ ปราบโรค
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายศรุต เหมราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

เอ้งฉ้วน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กชายศุภณัฐ ชูประดิษฐ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา พิมสารี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ รักคล้าย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา เสสล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายสุริยะ เพชรรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ อ่าวลึกเหนือ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงสุวภัทร ด้วงทองกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงอภัสรา อมรวัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายอภิรักษ์ เลิศไกร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายอมรินทร์ อมรวัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายอาทิตย์ ภีสะระ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา ไขแนะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายเพชร จันทรเวช
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงแพรทอง หลักชุม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงรวิสรา แดงเรือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี สุนทรภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ จ่ายอัน

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงกมลวรรณ สนธิกลับ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรงศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงตะวัน รักษ์สิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ปรีชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพิมพูล

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงยุวดี ทิพย์มนตรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงวริศรา มูสิกะชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กชายวีรยุทธ อินทร์ทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายสหัสสวรรษ อริยเดช
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงสิรามล วิเชียรฉาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงสุวรรณี เกิดเกลียง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กชายอภิเดช พุฒิสาม
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงอลิสา พรหมดำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงเกวลิน มีเงิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กชายเจษฎากร โพธิหิรัญ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายเทพยุทธ ปล้องอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงกนกกร พรมรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงกรรณิกา พูลเงิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กชายกิตติภณ เกษเพ็ชร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๑
เด็กหญิงจันทรากานต์

เมฆาสูตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ แก้วรินขวา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงนิตยา สุขกาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายยศภัทร ศรีวัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กชายยุทธนา ไชยศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงรักษิตา บัวทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงวิกานดา ชำนาญเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ชูนาวา
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงสายกมล เพชรประพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงสุฑารัตน์ กามณี
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงสุนิสา รักอยู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา หวานดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงสุภัสสร หนูขาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ กิมเลง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กชายอนุสรณ์ แผ่นศิลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายเจษฎากร ทองพริก
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงไอลดา จันทรมุณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ชูนาวา
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กชายจักรกฤษ สารภี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงชนากานต์ ปรีชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงชัญญนุช ทรัพย์เจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๒

นายธนภัทร์ เดชเรืองงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายนพดล พรหมเพชร
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายปยะพงศ์ แดงเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายพรอนันต์ แก้วสกุลทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๖

นางสาวมณฑาทิพย์ ชูนาวา
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงสิราวรรณ รัตน์จันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายอดิเทพ น้อยพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ยะโส
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงตรีชฏา ชัยรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงทัศนีย์ สโมสร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขเสน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กชายทิวากร เชาวนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงธมลวรรณ รัตนบันดาล
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงธิดาจันทร์ สุวรรณราช
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ คมสัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเยาว์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ห่อทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงนภาวรรณ ศฤงคาร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงนันท์นภัส รัตนพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีคง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสงศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงนุชนาฎ จีนเจียง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงบัณฑิตา รักษาเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขแปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณอาภรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงปณิตา บุญวิสูตร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณมณี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงประภาวดี ดำเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงปานชีวา คุระแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงปาราวดี นราเก
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงปาลิดา ภิรมย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงปยะธิดา เมืองด้วง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงผกามาศ จันทร์สุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงพฤษา หนูเอียด
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายพลากร รอดนุ่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทองดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เชือพุทธ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๘๙
เด็กหญิงพิศษณลักษณ์

แก้วเกลียง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๐
เด็กชายพุฒพาณาสน์ คงจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงภรภิมล วัชรสินธุ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กชายภราดร คลังแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงภัทรวนันท์ ภู่สาย
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงภัทราวดี รัตนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงภาสินี คชสิทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กชายภูมิทัศน์ ชัยฤทธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงยมาพร เกิดสมบัติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงรจเรข ขาวพุ่ม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงรัชยากร รอดศรีนาค
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงรุ่งตะวัน สุวรรณวิเชียร
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ วรรณะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงลลิตภัทร หล่อพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงลักษณาวดี เรืองทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กชายวัฒนภูวนัย แก้วผลึก
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงวันวิสา พูนพิมาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงวิชุดา แดงเรือง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงศยามล บุญมาก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กชายศรัณยู คงคล้าย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงศรุตา ตะโกมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงศศิ หนูกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงศศิพร นาคสุวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงศศิรดา ดารารัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กชายศักดิครินทร์

์

เสาเกลียว
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายศักดิชาย

์

ไชยทิพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงศิริกานต์ ชาลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ เทพฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงศิวนาถ บริบูรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายศุภกิจ จันทร์เสาร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

นุ้ยศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงศุภสิริ จิตต์มาก
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงสกาวเดือน สุวรรณฉิม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กหญิงสมปราถนา อนันตเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงสมฤทัย เลขทิพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงสราวดี สุขศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายสหรัฐ บุญศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงสาวิตรี วงษ์คุ้ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงสิรารัตน์ ชูมณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงสุชานันท์ เพชรคง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา สุวรรณมณี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ตลึงลบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงสุพรรณษา เพชรสวัสดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กหญิงสุภาวดี
ชูขวัญชาญณรงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงสุมินตรา ดำแจ่ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สัมฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กชายอดิเทพ ขอรวมกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงอนุธิดา อนันทเพ็ชร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ พรหนุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายอมรเทพ คงคชวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงอรนลิน ผอบศิลป
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงอรภรณ์ สิขิวัฒน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงอลิชา ช่วยไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงเกวลิน คงเพชรกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อนันทกาญจน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงเนตรนภา ทองสินธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงเมธาวดี เส้นตรัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงเสาร์วนันต์ นครศิลป
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงเสาวรส นาเลือน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รักษามัน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๔๙

นางสาวกนกภรณ์ รักษายศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๐

นางสาวกมลพร บรรดาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๑

นางสาวกมลพรรณ ตรีพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๒

นางสาวกมลรัตน์ เพชรพัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๓

นางสาวกมลา นิลอุปถัมภ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๔

นายกัญจน์ยวรรธน์ สังข์ด้วง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๕

นางสาวกัญญารัตน์ อำน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๖

นางสาวกัญญาวีร์ ขุนเนียม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๗

นางสาวกัลยาณี แก้วประสม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๘

นางสาวกาญจนา สุขมนต์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๕๙

นางสาวกาญจนา เพชรเชนทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๐

นางสาวกาบเพชร ปลอดภัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๑

นางสาวกุลนันท์ สถิตธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๒

นางสาวขนิษฐา พรหมรักษา
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๓

นางสาวครินทร์ทิพย์ อุดหนุนกาญจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงจิตสุภา รัตนสูตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๕

นางสาวจุฑามาศ สืบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๖

นางสาวจุฑามาศ แซ่โค้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๗

นางสาวจุไรวรรณ บุญอ่อน
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๘

นางสาวชฎาพร บุญแนบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๖๙

นางสาวชุลิตา แสงสม
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๐

นางสาวฌนิฎาภรณ์ แก้วศรีอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๑

นายฐาปนพงศ์ ชัยสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๒

นางสาวฐาริณี พิบูลย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๓

นางสาวฐิตาภา บรรจงช่วย
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๔

นายณภัทรพงศ์ พรหมประดิษฐ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๕

นายณรงค์ศักดิ

์

ปลวาสน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๖

นายณรงค์เดช อินทกูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๗

นางสาวณัฐธิดา นุ่นกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๘

นายณัฐพงค์ อินสุวรรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๗๙

นายณัฐพงค์ เชือพุทธ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๐

นางสาวณัฐวดี พุฒสุขขา
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๑

นายณัฐวุฒิ อิสระสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๒

นายดนุนัย พุ่มนุ้ย
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๓

นางสาวดลพร พุ่มนุ้ย
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๔

นางสาวดิถีพร ศรีกรด
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๕

นางสาวทิพรัตน์ หนูทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๖

นางสาวทิพเกสร อนันทกาญจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๗

นายธนายุทธ ละมุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๘

นายธรรมรัตน์ นครศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๘๙

นายธราดล ใหม่เอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๐

นางสาวธัญพร สินสวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๑

นางสาวธัญลักษณ์ ปานรักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๒

นางสาวธัญลักษณ์ เสือทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๓

นางสาวธัญเรศ ทองพริก
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๔

นางสาวธัญเรศน์ ศรเกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๕

นางสาวธิดาทิพย์ วงศ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๖

นางสาวธิดารัตน์ เพชรสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๗

นายธีมพล ออนชุม
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๘

นายธีรพัฒน์ สารนพคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๘๙๙

นายธีรภัทร์ ธรฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๐

นายธีรภัทร์ ยืนยัน
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๑

นางสาวนริศรา พงศ์พรหม
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๒

นายนฤเดช ส้มผล
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๓

นายนวมินทร์ พูลขจิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๔

นายนววิช รัตนบุรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๕

นายนัฐพงษ์ พัฒฉิม
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๖

นายนันทพร ปานรักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๗

นางสาวนิตยรัตน์ สายชู
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๘

นางสาวนิตยา จตุมิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๐๙

นางสาวนิตยา ซันกุล

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๐

นางสาวนิติพร ถินพิบูลย์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๑

นายนิวัฒน์ จันทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๒

นางสาวนุชจรีย์ ดำเรือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๓

นางสาวบัณฑิตา คหะวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๔

นางสาวบุษบา ศรีสุขใส
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๕

นายปกรณ์ เกือชู

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กหญิงปริชญา โรยร่วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๗

นางสาวปวีณา ชูทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๘

นางสาวปทมาภรณ์ เพชรอนันต์
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๑๙

นางสาวปยะรัตน์ ปาณีสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๐

นางสาวปยาภรณ์ เข็มเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๑

นางสาวผกามาส พะยุหะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๒

นางสาวพรวิภา เรืองทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๓

นางสาวพัชรา สงชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๔

นางสาวพัชราภา หนูศรีแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๕

นางสาวพัชริดา เกตุวิชิต
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๖

นางสาวพัชริวรรณ ชัยวิเศษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๗

นายพัทธวี เกตุด้วง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๘

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ

์

จันทร์เสาร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๒๙

นายพีรพงศ์ ถินสะท้อน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงภัทราพร บุญรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๑

นายภาณุพงศ์ เทพฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๒

นางสาวภาวิณี กรดเต็ม
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๓

นายมนตรี อภัยวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๔

นางสาวมัญชุกา แก้วสกุลทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๕

นางสาวมัศยา ชะงอนรัมย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๖

นางสาวมัสยา ไชยศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๗

นางสาวรพีพัฒน เกือหนุน

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๘

นางสาวระพีพรรณ โพธิแก้ว

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๓๙

นางสาวรัชนี นิยมสัมฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๐

นางสาวรัตติกาญ พงค์สว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๑

นางสาวรัตนาวดี พงศ์สว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงราชาวดี น้อยหนู
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๓

นางสาวรุจิรา ศรีสังข์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๔

นางสาวลักษณวรรณ หลอดศิลป
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๕

นายวงศธร แก้วใหญ่
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๖

นางสาววรางคณา รักษายศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๗

นางสาววริศรา มณีนวล

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๘

นางสาววริษา ไข่ทองแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๔๙

นางสาววาสนา ทิพย์สุราษฎร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๐

นายวิทูร รักษาแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๑

นางสาววิภารัตน์ จันทโร
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๒

นางสาววิราวรรณ ศรีอ่อน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๓

นางสาววิลาวัณย์ จันทร์เพชร
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๔

นายวีระวัฒน์ อิสระสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๕

นายศตวรรษ บุญใย
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๖

นางสาวศรีสกุล ชูพุทธ
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๗

นางสาวศรุดา นาเหนือ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๘

นางสาวศศิธร คล้ายเดช
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๕๙

นางสาวศิราณี อินทรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๐

นางสาวศีดา พรมทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๑

นายศุภชัย ทองหวาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๒

นายศุภชัย มณีวรรณ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๓

นายสง่า ดำศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๔

นายสถาพร จินาภิรมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๕

นางสาวสมฤทัย แปนศรีนวล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๖

นายสรวิศ รัตนพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๗

นายสหสวรรษ โพธิประดิษฐ์

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๘

นายสันติ ทิพวันนอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๖๙

นางสาวสาธิตา นาเหนือ
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๐

นางสาวสาวินี วงษ์คุ้ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๑

นายสิรวิชญ์ อ่อนเกตุพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๒

นางสาวสุกัญญา สนธิกลับ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๓

นางสาวสุกัญญา แสงสวัสดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๔

นางสาวสุชาดา ขวัญแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๕

นางสาวสุชานาถ รอดคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๖

นางสาวสุชานุช รอดคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๗

นางสาวสุดารัตน์ ขาวทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๘

นางสาวสุดารัตน์ รอดรู้
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๗๙

นางสาวสุดารัตน์ รัตนพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๐

นางสาวสุดารัตน์ ราชฉวาง
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๑

นางสาวสุทัตตา พงษ์โพธิไชย

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๒

นางสาวสุธาวัลย์ ศรีสุขใส
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๓

นางสาวสุธิดา ถินสะท้อน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๔

นางสาวสุนิสา สถิตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๕

นางสาวสุพรรณี ถินสะท้อน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๖

นางสาวสุภัสสร รักษากิจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๗

นางสาวสุภาพร ช่างคิด
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๘

นางสาวสุมาลิณี รักดำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๘๙

นางสาวหยาดนภา บัวแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๐

นายองอาจ จันปาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๑

นางสาวอนัญญา ไชยทิพย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๒

นายอนุพงษ์ เชือบ้านเกาะ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๓

นายอนุสรณ์ เยาว์จุ้ย

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๔

นายอภิชน จันดำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สนธิช่วย
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๖

นางสาวอรวรรณ จิตรรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๗

นางสาวอรวรรณ ปลอดภัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๘

นางสาวอริษรา จำรัสฉาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๗๙๙๙

นางสาวอวิกา ประดิษฐ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๐

นางสาวอักษราภรณ์ ทองมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๑

นางสาวอัจจิมา นุ่นกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๒

นายอัศวเทพ ปานสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๓

นายอัษฎาวุฒิ เต็มเปยม
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๔

นางสาวอาทิตญา ทัดเปยม
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๕

นางสาวอารดา อนุพัฒน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๖

นางสาวอาริยา หนูเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๗

นางสาวอารีรัตน์ มงคลแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๘

นายเกรียงศักดิ

์

ถำจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๐๙

นางสาวเกวลิน ชูศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๐

นางสาวเกศริน หนูขวัญแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๑

นางสาวเกศรินทร์ กองทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๒

นางสาวเกสรา หนูขวัญแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๓

นางสาวเกียรติยา นุภักดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๔

นายเจษฎากร พรหมประดิษฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๕

นายเจษฎากร วะโรรส
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๖

นายเฉลิมเกียรติ อนันทกาญจน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๗

นางสาวเมธาวดี ปลอดภัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๘

นางสาวเยาวลักษณ์ ช่างเรือ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๑๙

นางสาวเสาวนีย์ หมวดทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๐

นางสาวเสาวลักษณ์ เปลียวปลอด

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๑

นายเอกราช แสงจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงโสรยา แก้วปาน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงโสวรส จำนงจิต
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๔

นายวราพงษ์ เรืองเพ็ง
๒๕/๐๙/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๕

นางสาวอัยลดา มีแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๖

นางสาวจรรนิภา ขาวประกอบ
๑๑/๐๕/๒๕๓๔

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๗

นายจีรกฤต พรหมมาศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๘

นายชนะศักดิ

์

รัตน์ประโคน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๒๙

นายถิรวัฒน์ ใหญ่จริง
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๐

นางสาวธิดารัตน์ ทองชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายภูวนัย แสงศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๒

นายศราวุฒิ บุญรักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๓

นางสาวศิริรัตน์ ขุนทองจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๔

นางสาวสิริมา อ่อนรอด

๑๒/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๕

นายอดิศักดิ

์

ชุมแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงอภิฎดี เกตุกัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กชายอภิวัชร หอมประกอบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๘

นางสาวโชติกา มีพร้อม
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๓๙

นายกฤษฎา รักษาแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๐

นางสาวจิราน้อย รัตนบุรี
๒๖/๑๐/๒๕๑๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๑

นางสาวจิราพร นกแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๒

นางสาวจุรีภรณ์ แก้วทองศร
๒๒/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๓

นางสาวทิพย์วิมล ใจเปง
๒๕/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๔

นายนิวัฒน์ รัตนะ
๑๒/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๕

นายนุวัฒน์ สุขกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๖

นางสาวนำทิพย์ ลิมวงศ์

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๗

นางสาวพรทิพย์ วงศ์ราช

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๘

นางวรรณวิสา พลกาย
๓๐/๐๕/๒๕๓๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๔๙

นางสาววัลย์ลิกา ทาแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๐

นางสมพิศ นกแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๑

นางสาวอภิสรา สาราช
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๒

นายอโณทัย ร่วมพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๓

นางสาวเกศรินทร์ เพชรสวาท
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๔

นางสาวเนตรชนก ศรีเบญจกุล
๒๔/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

สร้างสัมฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงณัฐวดี แมนเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ช่วยบำรุง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงทองกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กชายธนรัตน์ ทองถึง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายธีรภัทร บุญทองเล็ก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงปลืมฤดี

้

จันทร์พงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กชายพงษ์ฐกร ส้มเกลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายภูมิรพี สงชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงวิมลทิพย์ เพชรคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงวิไลพร สนธิเมือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงศิริกัลยา จันทร
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

แก้วพิทักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กชายสหชาติ ราชพิบูลย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงสุกัลญา ชุมแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงสุธิดา ไกรสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ คนซือ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงอริสา จักรา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงเพชรดา ศรีพิทักษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงแทนฝน สุขันทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โอรส
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายกิตติกร ขวัญรักศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายณัฐพล สังข์ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แมนเมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงธีรนาฏ ช่วยบำรุง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงนภัสรา พันธ์สาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงนิติญา ชูคงคุณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายพิศาล ทวีแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงมนสิชา เย็นใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กชายยุทธิพงศ์ ธานีรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงรัญชิดา บัวทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กชายวรรณจักรี ด้วงชุม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงวิณัฐดา ดวงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กชายวุฒิภัทร หวานเพชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงศตพร จักรา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงศิรินธรณ์ เจือมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายศิวกร ชุมแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายสันติภาพ ส้มเกลียง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงสุนัญญา ชูนาวา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงอนุศรา ทวีแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงอรปรียา ทองอร่าม
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงอริษา ถินสะท้อน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงอาริษา บำเพิง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กชายเอกพงษ์ รักเมือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายกรฤต เดชบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายธีรภัทร หวานเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขกิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กชายภูธเนศ กลับนุ้ย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กชายภูริณัฐ นกแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงระวีวัน นาฤาฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายวรเมธ มวยดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงวาสนา ธานีรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กชายสิทธิพร ประชุมวรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายสุทานนท์ ชุมศรีชาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายเมร์ธา นาคขำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงคีรภัสสร คงนิล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงชาลิษา แก้วใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงณัฐธิชา นารัตตะคุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุยจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ กลับส่ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงนฤมล ปลองคีรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ชูบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงบุญฑริกา แผ่นศิลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ถินสะท้อน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กชายพัฒนพงศ์ ชูนาวา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงภาวดี สิทธิฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงมลิวรรณ มานพพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงลลิตา เพชรอาวุธ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กชายศุภัตกิตติ

์

ทองรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กชายสมศักดิ

์

หลานเก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ดาวกระจาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ โพธิพล

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงสุริพร แก้วสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงอาทิตยา คหะวงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงกฤติยา ศรีวิเวก
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กชายกฤษฎา คันธา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงจินตนา อังคะฮาด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กชายชนันนัทธ์ เนือนวน

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ ช่วยทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รัตนรังษี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ มาลาเวช
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายธนภัทร แผ่นศิลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แต่งตัง

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงนิยุดา เพชรอาวุธ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กชายปรัชญา โมฬ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กชายภุมรินทร์ พุ่มด้วง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กชายรักมงคล เพชรบ้านนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กชายสมศักดิ

์

พริกบุญจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงสุชาดา เจริญสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุยยัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ศรีทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้วศิริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กชายอดิเทพ ศรีวิเวก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงอรพร บุพศิริ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงอรอนง บริพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กชายเมธา งามประดิษฐ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายกฤตเมธ รุยยัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัตนวิเชียร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายณัฐพล ชัยสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงณิลาสินี แก้วเพ็งกรอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายธีรยุทธ หอมรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายธีรวิทย์ คงสกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กชายนัฐพล สำแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กชายนันทวุธ คงสกุล
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงนำทิพย์ กลับแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงปนลดา ชอบผล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กชายพรหมชาติ คล้ายสุวรรณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กชายภานุพงค์ บริพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กชายภูวดล สุริยัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงศิริกาญจน์ หนูทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงสุชาดา แต่งตัง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงอังคณา คงโอ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงอาภัศรา เภาเส็น
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงอุมาวดี มุสิกะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงกาญจนา มานพพงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กชายจารุวัตร นามสนธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงทิพภวรรณ เกตุกัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กชายธนาวุธ รัตนวิเชียร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงศิริขวัญ ช่วยทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายสนธยา บุพศิริ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงอักษร หอมสินธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๖

นางอรัญญา ฤทธิเดช
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๗

นางสาวอัญชิษฐา เกิดเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๘

นางอมรรัตน์ ขมสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๗๙

นางสาวโสภาพร นวลปาน
๐๖/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๔ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๐

นางสาวพรทิพย์ หนูเกลียง

้

๐๗/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๑

นางสาววรรณภา สมุห์นวล
๐๒/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๒

นายชาตรี เพชรกูล
๐๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูนาวา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กชายธนกร สังข์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงนาตยา เพชรโตรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายปณณธร คงศิริ
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายสหะพล แซ่พัว

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายสิทธิโชค พรมมะลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อุ่นจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงสุภาวิตา บุญแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงเพียงอัมพร เพชรโตรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายกิตติภณ ด่วนศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายจักรพันธ์ วงศ์ราช
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายชัยพัฒน์ สมทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ เพ็ชรโตรม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายณัฐกรณ์ เพ็งสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายพีรณัฐ สมนิล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายวิชิต ศรีเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

แสนมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา ลือเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กชายสุพัฒน์ชัย อุนยวง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงเอมณิกา ทองเพ็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กชายนัฐพล บริรักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงทิม
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กชายธนภัทร เขียวประดิษฐ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กชายธีรภัทร ไทยอำมาตย์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กชายนรวิชญ์ จามจุรีย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายพงศกร อินทร์โตรม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงพิลัยพร เจริญแพทย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ พรหมเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กชายภักดิพงศ์ เหรียญทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กชายภูชิตะ บุญทองเล็ก

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กชายรัชภูมิ รสเกลียง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กชายรุ่งตวรรณ ศิริรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กชายสราวุฒิ เลหัสดิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายสัณหภาส ยศศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ลิกขชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หมืนสุวรรณ

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กชายหัสวัฒน์ ขาวประกอบ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กชายอดิศร บุญทองเล็ก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงเนตรชนก รสเกลียง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงโสภี ศิลปวิสุทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์สังข์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คชไกร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพชรโตรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กชายจตุรงค์ จันทร์เรือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงทักษพร สุขแพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงทิวนันท์ กาสสมุทร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กชายนนธวัช ราชพิบูลย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงนภสร หิรัญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงนำฝน นามสนธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงบุรินทณี ชุมแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กชายปรเมศร์ จันทร์ฝาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงปยนุช บุญเรืองฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ สืบตัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ ยุบรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงลาวัลย์ สวัสดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กหญิงศรัณย์พร เพ็ชรโตรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงสาวิตรี ทองบ่อแสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงอติกาน ไหมเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงอทิตยา ไทยอำมาตย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงอนัญญา ศักดิจันทร์

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กหญิงอรุวรรณ ชัยช่วย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงอุมากร แก้วพุนพิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายเขมทัศน์ วงศ์ราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายกิตติพงศ์ เลิศไกร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงจริยา ศรีเปาระยะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา รักเมือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายณัฐเดช จามจุรีย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายติณณภพ ทิมเนือง

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ทองอยู่
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ อิลพัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กชายภานุพงศ์ ราชเพ็ชร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กชายยงยุทธ สวัสดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กชายยุทธศักดิ

์

รัตนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงลักขณา ไชยจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ เมืองแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กชายวีรพล เพชรบ้านนา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กชายสิทธิพล พรรณรา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงสุวรรณษา เกตุกัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์ก๊ก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงจินดาพร ไชยชิต
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กชายตนุภัทร สุขแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายธนกร เกือช่วย

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายธฤษณุ ปรีดีวรกร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงธัญสุดา ชุมแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงธิดา เข็มเพชร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ มะลิวัลย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายวนราช ชาวปา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายวรายุทธ์ ช่วยบำรุง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายศุภณัฐ หวานเพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายสิทธิเดช พลายแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงสิริพรรณ นกแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงอมลวรรณ ศรีกลับ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ภูมิราช
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงจิราภา กุลน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรชนะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กชายณันฐวัฒน์ ช่วยมี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ดำสัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กชายนพกร มีพร้อม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กชายพงศกร ทองบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กชายพิเชฐ หอมรักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงมณทิตา ชำนาญเอียม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงสุนันทา เข็มเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๖

เด็กชายอัครชัย เกือสกุล

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กชายฐิติพงศ์ อุโบ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ คงโตรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พยัคฆา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงธาราวดี จ้อยสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กชายวันจักรี อินทร์โตรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

เพชรอาวุธ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายสุขอนันต์ เพชรอาวุธ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปรีชา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายอดิเทพ สมนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงอริตา เพ็งสกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กชายกฤษฎา ชีวะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กชายจีรวิทย์ ฤานาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายณัฐพงค์ ชัยสิทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กชายธรรมนาถ ช่วยบำรุง
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงธิติยา จันทร์ภูชงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงนงรัตน์ มีพร้อม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายปริวัตร อินโตรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กชายปญญากร สาราช
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงปตธิดา ละหารเพชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงพัชราภา สวัสดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กชายยุทธศักดิ

์

หิรัญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กหญิงวรรณนิสา สันทวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กชายวัชระ เพชรสวาท
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กชายวุฒิชัย บุญมีชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กชายศิรินทร์ธร สาราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กชายสรพล รักเมือง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๔
เด็กหญิงสุพิชยกาญจน์

รัพยูร
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กชายสุรชัย รอดด้วน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงอรอุมา มิตรพัฒน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงอัยดา ศรีวิเศษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายไพโรจน์ สมนิล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงกาญจนา ชูคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงฐิติมา พันธุ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายธีรพงษ์ ณ สุวรรณ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กชายธีระวุฒิ

์

รักวงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กชายนนทวัฒน์ สมนิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงพิมนภัทร รัตนะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จามจุรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ รักวงศ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงสุนิษา เทพราช
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กชายสุวโรจน์ ฉิมฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายอนุพงศ์ ชัยสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายธราเทพ ซุ่นเซ่ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๒

เด็กชายพงศ์ศิริ เรืองพลับพลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ฤดี นกแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๔

เด็กชายภานุพงค์ หอมรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงรัชดาวรรณ ปญหาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงรุ่งวิภา รสเกลียง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดำบ้านใหม่
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กชายสุทิเดช จันทร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายหนึงนที

่

ศรีลัย
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักเมือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กชายกฤษฎา ทิพย์ดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ สุภาพาส
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ รองรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงณัฐธิดา กลับสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายทรงธรรม ศรีรอด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ ซ้ายเบียว

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กชายธีรภัทร จิตรคงสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงปณิดา แก้วกุล
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีจันทร์เพ็ชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงภัทรธิดา สังขืชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กชายภาสกร นุ้ยเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กชายวรกร ชูนาวา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายวัชระ ก้อนแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ คงดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๙ / ๓๐๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กชายสายฟา ประสงค์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กชายอภิเชษฐ บุญฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กชายจักรภัทร แก้วเก็ต
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กชายธันยบูรณ์ ฤทธิเดช
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายปติพล ชูนาวา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สุทธิเกิด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงมณฑิชา รัตนรังษี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงยุวธิดา คำเรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงอนงค์นาฏ สว่างศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงเกศรา หาญชนะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กชายณัฐวุฒ ด้วงวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์เพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงทิพวัลย์ ศรีคำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กชายธนชาติ สังข์เลือน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กชายนริณทร์ จำปาอ่วม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงนรีรัตน์ วรรณทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กชายนวพรรษ ศรีรอด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายพัชร คงภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงยุพดี ศรีจันทร์เพ็ชร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายศักรินทร์ คงดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กชายอนาวิล เขียวอำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กชายอนุภาพ ชลวิจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ ทับเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กชายอรรถพร แก้วเจือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ สมบูรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กหญิงชลิตา โรยร่วง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายชัยชยุตม์ คงทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กชายธนภูมิ รักปาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ พัฒนกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงนภัสสร ฉุนเฉียว
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงนภัสสิริ ฉุนเฉียว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงนิสารัตน์ แก้วเนียม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณฉิม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงพลอยนภัส ศรีขาว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายรัฐนันท์ ชูประทีป

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กชายศุภวุฒิ นาคดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายสัณหณัฐ คล้ายสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงอนงค์พร เหมือนวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงอรอุมา วรรณะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงอักษราภัค สุทธิปญญา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงอัญฑิตา เมืองแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา นุภักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กชายแสนกัปนาท บุญเนียม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กชายกฤษณพงษ์ เทพทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

นาคสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายคณิศร เดชอรัญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายจิตรทิวัส บัวแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จิตตรารมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงชาลิสา คงดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายดลวี นพเก้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงนภัส มณีโชติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงนลินี วงศ์พิพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กชายบุญรัตน์ จองศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงภูริดา บุญขาว

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงมัชฌิมา สกุลน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงมาริสา สิทธิรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กชายระพีภัทร์ ซังทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ จันดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายสราวุฒ เพชรศร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

อินทปญญ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงอโรชา หลำแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายเทพทัต แซ่เอียว

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมด้วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมจิตร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงกอร์บแก้ว ทองพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กชายกิตตินันท์ ชูชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงขวัญฤดี เพชรชู
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กชายคณิสร พูนสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายฐิติกรณ์ ขาวสุมทร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงณัฐลิณีย์ หนูภูมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงณัทนภิศ ราชวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กชายธีรภัทร คงน้อย
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กชายนนทนันต์ วิชัยดิษฐ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงนนท์นัดดา มากอินทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายนฤดล สมตน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงนฤมล จันทรา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงปฐมา พิโรจน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายปรวิศ สง่าดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายปราโมทย์ ภูครองหิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายพลอธิป มัดถารักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงภรพิพัฒน์ เพชรานนท์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงมัตธณิตาศ์ พยุหะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กชายยุทธพงศ์ เอียดน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงวรารัตน์ งามประดิษฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กชายวรเชษฐ์ พลวิชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงวิสุดา พรมด้วง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณฉิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรหมด้วง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายเจนวิทย์ ชูทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนสุราษฏร์

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คินธร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชสังข์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงจันทิมา ทีจักร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

ศิริกาญจน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์เพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สังฆณี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงฐิตวันต์ ทิพรักษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงฐิติมา ชูยศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ จันทร์เพชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงณัฐพร ชูยศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กำเหนิด
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงทิพย์กานดา ผุดผาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงธันยารัตน์ เทพทุ่งหลวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ คงชู
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายธิมากร สิทธิรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กชายธีรยุทธิ

์

บรรจงดัด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายธีระชัย หมานมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กชายนันทวุฒิ แจ้งเศรษฐ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงนุชาดา ขุนสนิท
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงปทุมภรณ์ จรพงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กชายปณณธร รักปาน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กชายพงสกร เพชรเชนทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงพรรษา ห่อเพชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กชายภูริวัฒน์ ต้นปอ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงวรณัน พรมเวช
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กชายวรายุทธ วงศ์สวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายวรายุทธ์ นามสนธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงวันทนีย์ สมคิด
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงวาสนา หวานสนิท
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายวิทยา วงศ์สวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงวิรัลยา เดชอรุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงวิลาสินี เดชอรุณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กชายศราวุฒิ พิลัยพันธุ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายศราวุธ พรหมบุตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงศุภารัตน์ ชูทิพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ ห่อเพชร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงสุพรรณษา โอยสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงอรชพร เบือน้อย

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กชายอัครพล มีช่วย
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กชายเฉลิมพล นุ้ยเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายเดชาชัย สะมีหนู
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงเมธาวดี พรหมหอม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงเมธาวดี แก้วเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา เนียมศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายกฤษณพล นพเก้า
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงกิงการ

่

นางแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงจันทนิภา นุ้ยเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ ช่วยเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายชินดนัย บัวแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายณฐพล ห้องแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงณัฐชยา ประพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กชายณัฐพร นกทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายณัฐวัตร กลับมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงทิพวรรณ ชัยภักดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กชายธวัชชัย วงค์แก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ มูณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงธิยะดา ชูช่วยสุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กชายธีระวัฒณ์ ชูแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ลิมวงค์

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายธีรเดช แถลง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กชายนพดล จิตตรารมย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ภิรมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงบุญฑิตา มันยืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงบุษยา ศักดิชาตรี

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายประกาศิต ชนะภัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กชายประเสริฐ มะลิ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีน้อย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กชายภัชรพล นางแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงยุณเรศ ผลชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายยุทธการ คงสรรพ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายวัชรพงษ์ ผุดผาด
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กชายวีรภัทร คงน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงศศิธร ประพันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงศิริทิพย์ พรหมมณี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงสายปาน ธรรมโชติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงสิริวรรณ พรหมเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงสุธิดา ใหม่ชุม
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงสุนารี พวงรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงสุวรรณา พักคุย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงอรสา นุ้ยเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงอังคณา แก้วไทย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กชายอัษฎาวุธ คำปล้อง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กชายอำนาจศักดิ

์

เนาวนัด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ช่วยประดิษฐ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กชายเกียงศักดิ

์

อุทัยรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เบือน้อย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงเมธิษา บัวบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กชายเอกราช นาวงษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงกนกพร ส้มเกลียง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงกฤษณา ภิรมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กชายขจรศักดิ

์

แซ่ด่าน
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา นรสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายจิระพงศ์ คำภีระ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ แก้วเนียม
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงชนมน ชัยสวัสดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงญาณิศา พงษ์ภู่พันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กชายทิฆัมพร นวลพุ่ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กชายธนพัฒน์ ล้วนเส้ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กชายธีระพงษ์ ม่วงหีต

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กชายนลธวัช โสภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงบุษบา หลวงนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงบุษรา แซ่ว่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงปวีณา หมดราคี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงฝนทิพย์ กาญจนพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงพนาวรรณ ศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๕

นายพัชรพงษ์ อติชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายพัฒนพงศ์ แซ่คู
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงพิสมัย มะคีรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๘

นายพีรพัฒน์ ผุดผาด
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายภูริวัฒน์ นวลสุทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายวรภัทร์ เติมเต็ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงวริศรา ทองขำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงวริศรา อรัญไสว
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงศิราวรรณ จุลพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายสัมพันธ์ สุริยาพิทักษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ สงเสือ
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงสุฑารัตน์ ส้มผิว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กชายสุดรัก อ่อนเย็น
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กชายหัสพงษ์ เพชรเชนทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงอกนิษฐ์ พรหมประดิษฐ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กชายอดิศร สุวรรณรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงอธิชา จันปาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๒

นายอภินันท์ คำปล้อง

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงอภิสรา ฤทธิธรรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงเกวลิน ประพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา เนาวพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กชายธีระพันธ์ พรหมคุณากุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายหัตถพล ชัยสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงธิติยาภรณ์ พหลโยธิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายธีรยุทธ หล่อพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงเจนจิรา หล่อพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงคุณัญญา ศิรฺิบุตร ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงธัญญาพร พรมประดิษฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กชายยศกร รัตนพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กชายอมรกานต์ พันธ์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงอัญชลี จันทร์เสาร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงเนตรชนิตา ธรฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พัฒทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงนภสร แจ้งเศรษฐ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงนภา เวียงออก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงนัชนก แซ่ม้า
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

รัตนพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงพรชินี หารชนะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กชายวุฒินันท์ บุญขาว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงเบญจมาศ รัตนรังศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงขวัญฤดี คุมสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ จูมจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงปรีดา เทพเฉลิม
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายพีรพล เพชรมุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงสุชาวดี เทพทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังใหญ่
วัดโสภณประชาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงคุณัญญา จอแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อติชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงทิพวรรณ สวนนนุช
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์สวน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ รอดนวล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงลลิตภัทร โอชารส
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กชายกรณ์ดนัย รอดนุ่ม
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กชายคเนศ เดชอรุณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงญาณิศา สวัสดิวงศ์

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กชายเจษฎา ตันเสถียร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงจริยาภรณ์ วรรณโชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญโญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงนิธิวดี เรืองเวช
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายวิชญะ เดชอรุณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ แก้วเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี พราหมณ์คงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กชายอนุพงษ์ พรหมประดิษฐ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหานเพชร
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กชายไชยชาญ พรหมทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงรัชมินทร์ หาญกล้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงอมิตดา วิชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายสัญญา ศิริโยธา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงกมลชนกรณ์ บัวศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงจันธิมา ธรฤทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงชนกวนันท์ ชัยสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงชนิตา ชำนาญกิจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ซังทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงญาณิษา พรหมทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชูมณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงธนพร อัคคีสุวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กชายธนพัฒน์ บุญขำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กชายธนะรัชต์ โรยร่วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ริยาพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายนันทนัช ทรัพย์วัฒน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กชายนิติกร รักษาวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงนิธิตา พลวิชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงปภาวดี แก้วกระจาย
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงปลืมกมล

้

ธรฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กชายพนธกร วิวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงพนิตพิชา หนูเนตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงมัธฐิมา ไกรนรา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงศศิตา ศรีรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงศศิธร พัฒน์แก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงศิริญากร กลินน้อย

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายศุภกร ศรีน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงศุภกานต์ ไกรสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ล่องหลง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กชายสันติสุข สกุลเพชร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นุเคราะห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงอภิญานนท์ ศรีสุวรรณ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงเวธกา สะระพงษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กชายไกรสรณ์ ชินวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กชายไวยรัตน์ มณีฉาย
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กชายจิณณภัทร คำวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กชายจิรายุทธ มีชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กหญิงฉัตรชยา เทพสุวรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายชิติพัทธ์ ทนากัณฑ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงญาณิศา ธัมมรติ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กชายฐานัส ทองเปลียนแสง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงทัชพร บุญเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กชายธนบัติ รักษาวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงธนพรรณ แก้วแกมจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองสัน

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กชายนฤดม เชาวนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงนลิญญา มณีนวล
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงนวรัตน์ โกศล
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงนัญธินี พรหมประสาท
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงนุชนาท สุทธิทอง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงบุษกร หนูสอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กชายปรัชญากรณ์ ชัยสวัสดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงกฤษณี เกลียงกลม

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กชายกลวัชร เดชารัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงกอรปอรุณ ทองขวัญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงกัญญากร พรหมจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงกัญญาภัค คงสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ชูช่วง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ชูแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงจันทร์ธิมา นวลเสน่ห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงจารุมา แซ่ลิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงชมพูนุช โนวัฒน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงชุติรัตน์ คงสา
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

นุราช
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายณัฐพงศ์ สมวงษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงณัฐพร แก้วสุขศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กชายณัฐิวุฒิ บำรุง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายทินภัทร บุญหนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กชายธนากร หอมหวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กชายธรรมปพน นาคเปา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายธิชากรณ์ เวียงวีระเกียรติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงธิษณามดี แก้วอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

สืบ
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กชายนพพล ไหมสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กชายนพวงศ์ ธรฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายจิรพงศ์ อินทนาจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

แจ่มกระจ่าง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ธน.ตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญเพ็ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กชายธีรพงษ์ วงศ์จิตเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๘

นายธีรศักดิ

์

ปนโสภา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายนิกร พรหมชาวสวน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายนิติธร ไกรสินธุ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ส่งแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงปยธิดา บุญนาพาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายพชรพล แตงพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กชายพิทักษ์ กลินกล่อม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงฟาไส แสงขำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กชายภัคพล พัฒนภากรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กชายภานุพงษ์ แก้วอำดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายมนตรี นิยะกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายรัฐพล ขำสุวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายวริทธิ

์

นาคบุญช่วย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กชายวีรภัทร ชนะทัพ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายศักดิรินทร์

์

นิลทจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กชายสมศักดิ

์

นาคนวล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายสิทธิชัย แจ่มกระจ่าง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กชายสิทธิพงศ์ ชูนาคนวล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สิงห์ขันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงอรสินี อรัญไสว
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ทรายละเอียด
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

รอดแปน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงเยาวเรศ เพชรจำนง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงญาณินท์ ช่วยวิเศษ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กชายธีรนันท์ สาระโท

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงนิสารัตน์ ภูมิไชยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงวราพร นิยะกิจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายคมกฤต สิทธิสงคราม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงรัชดาวรรณ ตังมัน

้ ่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ก้านศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๒๙

นางสาวจันทร์จิรา เจริญเวช
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๐

นางสาวจิตตพร ชุมทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองมณี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๒

นางสาวธนภรณ์ นราพงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๓

นายนนทวัฒน์ สังข์ปาน
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายพงศกร เกษรชืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๕

นายพงศธร เมฆมุสิก
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๖

นายพัฒนพงศ์ กลางนุรักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๗

นางสาวมาลินี พุฒชนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๘

นางสาวศิริพร นุ่นชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๓๙

นางสาวสิริรัตน์ แสงขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๐

นางสาวสุพัฒตรา มีพริง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๑

นางสาวสุพัสตรา แก้วศรีจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๒

นางสาวสไบทิพย์ ช่างคิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จรกำจัด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงศุภนันท์ ทองด้วง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงสรัลนุช พรหมชนะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงอมรวรรณ สิทธิสุทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๗

นายอาว พม่า

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายแมนยู พม่า
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กชายนวพล คลอดแคล้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กชายวราธรรม เกิดแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สิทธิสุทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กชายเฉลิมพล ขุนจักรา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๓

นายคทาวุธ เสนาะกัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๔

นายจักรพงศ์ พุฒชนะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๕

นางสาวจันทิมา หนูแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๖

นางสาวจิราพร สินชาตรี
๒๓/๐๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๗

นายจิรายุส ตรียวง
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๘

นางสาวจุรารัตน์ มีสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๕๙

นางสาวชุติกาญจน์ หวังอีน
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

แจ้งใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๑

นายณัฐสิทธิ

์

จันทร์ยก
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๒

นางสาวธนภรณ์ ละออสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๓

นางสาวธนัชพร วิมล
๐๒/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๔

นายธวัชชัย คงเวช
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๕

นางสาวธิติสุดา ปชฌาบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๖

นายธีรวุฒิ พรมศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๗

นางสาวนราพร สุดคง
๑๖/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๘

นายปฏิพล คมขำ
๒๐/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๖๙

นางสาวปริญญา คุ้มมาก
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๐

นางสาวปวีณา ศรีคำ
๑๙/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๑

นางสาวพรทิพย์ บุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๒

นายพัชรพล ลอยเลือน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๓

นายภาณุพันธ์ สวัสดิขิง

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๔

นางสาวมยุรี น้อมรอด
๐๒/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๑ / ๓๐๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๕

นางสาวยุพเรศ ปานน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๖

นางสาววชิราพรรณ เทพอำพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๗

นางสาววนิดา เผือกสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๓๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๘

นายศุภกิตติ

์

น้อมเคารพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๗๙

นายศุภนัฐ หนูจีนเส้ง
๓๑/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๐

นางสาวศุภิสรา เหล่าอุบล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๑

นายสมทรง พลภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๒

นายสันทัศน์ ม่วงพานิช
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๓

นางสาวสุดารัตน์ ชัยชนะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๔

นางสาวสุดารัตน์ แถวประไพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๕

นางสาวสุภาวดี เซ่งเข็ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๖

นางสาวสุภิสรา ราชรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๗

นายอนุวัฒน์ โกละกะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๘

นายอภิสิทธ์ ทองมีศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๘๙

นางสาวอังคณา อินทรจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๐

นางสาวอัมรา เนียนเถ้อ
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๑

นายอัศนัย ชัยกุก

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๒

นางสาวอาทิตยา รักษาพราหมณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๓

นางสาวอำพารัตน์ สิทธิกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๔

นางสาวอินทุอร กู่แก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๕

นางสาวอุมาพร ศรีนิล
๒๗/๐๓/๒๕๓๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๖

นายไกรสิทธิ

์

บำรุงนคร
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๗

นายกิตติทัต พรมบังเกิด
๐๑/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๘

นางสาวจริยา อินทร์ภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๗๙๙

นายจักรกฤษณ์ เผือกภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๐

นางชัญญา ล๊อคเคทท์
๑๐/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๑

นายชัยวุฒิ คงเวช
๐๒/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๒

นายดลมินทร์ อินทรกำเหนิด
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๓

นางสาวดารารัตน์ แก้วนอกเขา
๒๘/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๔

นายดิเรก มีดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๕

นายทรงวุฒิ สุดคง
๑๔/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๖

นายนพรัตน์ เผือกภูมิ
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๗

นางสาวนัฐธิดา พรมชาติ
๒๙/๐๖/๒๕๓๕

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๘

นางสาวนันทกาญจน์ มณีโชติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๐๙

นางสาวปยรัตน์ นิลสังข์
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๒ / ๓๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๐

นางสาวปยะธิดา รักกลัด
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๑

นายพงศกร พรหมคุ้ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๒

นางสาวพิมภรณ์ รอดอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๓

นายมนตรี นามปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๔

นางสาวรัตนา จันทร์เรือง
๐๒/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๕

นางสาวลูกนำ ปราถนา
๐๕/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๖

นางสาววิชุตา ย้วนเกิด
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๗

นางสาววิลาวัลย์ ทองผอม

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๘

นายศรัณย์ชัย วิมล
๒๔/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๑๙

นายศรายุทธ กุมศิลป
๒๙/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๐

นายศักดิพล

์

นาคจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๑

นางศันสนีย์ จันทร์แจ่มใส
๐๒/๐๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๒

นายสิทธิชัย บำรุง
๒๓/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๓

นางสาวสุธิดา รัตนดิลก
๓๐/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๔

นางสาวสุนิสา แก้วฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๕

นางสาวสุนิสา แก้วศรีจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๓๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๖

นางสาวสโรชา บุญสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๗

นางสาวอรอุมา นิลสาย
๒๘/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๘

นายเชิดศักดิ

์

วีวัฒนา
๑๗/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๒๙

นายโศภน เดชมณี
๒๑/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงกชพรรณ เพียรจัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายกฤษดา ทองจุ้น

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ ศรีโยธา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงกาญจนา ปฏิโนธรรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กชายจตุพงศ์ พุ่มเพชร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์โอเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงจิราวรรณ วิชิตแย้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทร์ทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กชายชาติชาย จินโต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงชุติมา ทิพย์รักษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงญาณิศา จอมแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงฐิติมา ชูใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กชายณรงค์กร บัวทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายธนศักดิ

์

ชูศักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กชายธรรมวุฒิ ชัยสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กชายธีระนัย หิรัญกาญจน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงนริศรา วงศ์วานิช
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กชายนันทฉัตร ชูณรงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองมาก
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงนำทิพย์ เลืองสุนทร

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กชายปริทัศน์ บัวลอย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กชายพงศกร ชัยทัพ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายพงศภัค เพชรพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กชายพิสิษฐ มาศกสิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กชายพีรนัด แจ้งอักษร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายภัทรกร วิชิตแย้ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ พุทธรัตนัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายวงศพัทธ์ ปล้องนิราศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงวรรณวิษา มิตรใจดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กชายศรัณย์กร เพชรวิเชียร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วิมล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายสุภกิณท์ พาหะมาก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กชายสุรเดช จิตราภิรมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายสุวิชาน กำมะลวน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงอริสรา นุรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปล้องนิราศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ หลาบคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กชายจีรพัฒน์ รักบางนำจืด
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กชายธนพล รักษาสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กชายธนิสร หมืนเทพ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ วิลัยกิจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กชายนรากร บุญอุ้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงนิตยา จันทโรจน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงบุษกร คำเหมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงปยธิดา มณีเนียม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กชายภควัฒน์ ว่าวทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี ขาวขะวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กชายยุทธศักดิ

์

วังนรา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ พรมโคตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เศษโคกสูง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กชายสยมพร วิชิตแย้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงสายธารพร เพชรนวล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยพรหม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา ปานชาวนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา เลิศรังสิวัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กชายอนุชา เหมาะประมาณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รอดจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายไรวิน ทองจุ้น
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายจิรยุทธ เซ่งบุญตัน

๋

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายจิรายุ ชัยทัพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายตราภูมิ ธรรมาภิรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กชายธนพนธ์ ชาติรักษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายธีรเดช เทการ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงนงนุช แก้วหล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายนพดล จีรกุลธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายปยพชร์ พัฒน์รักษา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๘๙๙

นายวรวิช ลำยาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๐

นายวิระเดช กำมะลวน
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กชายสุวิชาญ วิเศษแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๒

นายธัณยธรณ์ เกือสม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๓

นายบรรณรต แสงมณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๔

นางสาวปนัสยา วงศ์อินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๕

นางสาวระวีพร ไชยวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๖

นางสาวปทมาภรณ์ จันทร์แจ่มใส่
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๗

นางสาวพรประวีย์ อินทร์บัวทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๘

นางสาวพันธ์ทิพย์ คงรอด
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๐๙

นางสาวภัทรวดี พรมศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๐
นางสาวรัตน์ดาวรรณ์ ผิวตะศาสตร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๑

นางสาววิชุนีย์ คงระเรือย

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๒

นายอธิพงศ์ แปนหมึก
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๓

นางสาวอาภัสรา นุ้ยมีทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๔

นายกรกฎ ขุนปราบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๕

นายธีระวัฒน์ นิคมเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๖

นางสาวพรศิริ มาศกสิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๗

นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์
๑๓/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๘

นางพรทิพย์ เพชรบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๑๙

นางธนิตา สุขศีล ๒๖/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๐

นางนิตย์ประภา เอ้งเหมาะ ๘/๕/๒๕๐๙ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๑

นายปราณนต์ สุวรรณฤทธํ์

ิ

๕/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๒

นางดารณี เหรียญทอง
๑๒/๔/๒๕๐๙

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๓

นางอรอุมา พิทักษ์
๑๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๔

นางพวงจันทน์ บัวอ่อน
๑๔/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๕

นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ
๑๕/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๖

นางสาวสุชาวดี วิเศษแก้ว
๒๐/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๗

นายวิทยา ชุมทอง
๑๓/๘/๒๕๓๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงกัลยา คำมูลสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงขวัญฤดี พรหมอุบล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายจารุกิตติ

์

ญาสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา คงเจือ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงภัทรา หนูแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองยาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กชายภูวนารถ มูลประดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กหญิงสุชาดา บัวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงจีราพรรณ พุ่มกล่อม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กชายต้น จันทร์ปลี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายธีรพัตน์ บุญดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงกนกพร ยิมบุญคง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงธนพร เนียมนวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงปริศณา กมลวิบูลย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กชายชญานนท์ เมืองระรืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา หอมจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กชายธานินทร์ ถาวรสุวรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงสาธิตา แก้วประเสริฐ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กชายชยณัฐ บุญไทย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงเจนนภา แสงสุวรรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงกาญกนก ทองชนะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงกาญธิดา มุ่งไหม่
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ ชมสุวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงญาณิศา โยธา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายณัฐรพงศ์ ปนเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี พุฒศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงตะวันฉาย ขาวเรือง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายธนชัย บุญลำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายธีรชัย แสงสุวรรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงนัฐธิดา เพชรทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ เลียนพานิช

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงศันสนีย์ ศรีสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กชายสิริพงษ์ แท่นนาค
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สำลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กหญิงเกวลี คงเสน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงเกววะลิน สอนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงชลลดา ธนูศิลป
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงณัชชา ดวงมุสิก
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงบุษยา ขาวเรือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงวิมลณัฐ มีทองใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายศิรชัย ขวัญทองอินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปากคู

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ หัดน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงกรรณิกา แย้มแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กชายกรวิชญ์ กรทิพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายกฤตพล คงเทพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายกฤษดา ทิมแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กชายกวิน ศักดิแก้ว

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายกวินภพ แสงประจง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงกัญญณัฐ กาญจน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงกุลจิรา พรหมเลิศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กชายคณาธิป ช่วยรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงจิรัชญา กองศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงจิรัชญา โสมติด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงจิรัชญา ไพฑูรย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กชายจิรเมธ จันทร์นำดำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กชายชยพล แจ้งไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กชายชรินทร์ คำทิพย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงชวินดา เมืองดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กชายชัยธวัช เรืองเวช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงชาริณี แก้วยวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงชาลิสา ทองพรหม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายญาณเดช รักเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงฐานิตา สาระคง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายณฐกร เทพบุตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงณภัทร ดอกเข็ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงณัฐชยา ช่วยเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยวาริน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุดสวาสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กชายณัฐภัทร แย้มแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงณัฐรดา วุ้นเนียม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายณัฐเดช เวชเตง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ คงแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายตันติกร ชุมหมิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กชายทินภัทร ใยฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายธนภูมิ นิลเอียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กชายธราเทพ แพหีต
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงธัญชนก เกลียงกลิน

้ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กชายธัญนพ สุมานิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพชรคลังสวน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กชายธันวา เหล่าอุบล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงธิดาสวรรค์ ชัยหล้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายธิติพงศ์ สุขเสวียด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายธีรนันท์ คงระเรือย

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงนราทิพย์ มณีรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงนัชชา วัธชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงนัทธมน โภคภิรมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชรฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ สัตย์ซือ

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงบำเพ็ญพร พรหมรุ่ง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงปานตะวัน ปานเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงปารจรีย์ โพธิศรี

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงปาลินี เชือพราหมณ์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงปยรัตน์ หอมแช่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ จำนงค์จิตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงปุณยาพร ยังสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายพงศกร ไกรเลิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กชายพงศธร ครุฑทิพย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กชายพงษ์ธร สังข์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กชายพลเอก พูลทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงพัชรพร เวชเหล็ก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงพัณธิดา ยังสกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงพิชญธิดา เลือนแปน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงพิชามญธุ์ ดำนุ้ย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงพิณธารา การสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา หนูแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงภัศรา ศรีสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงภาณุมาศ ตรีสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กชายภูมิภัทร ประสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กชายภูริวัจน์ รักษาศิลป
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กชายภูวดล เพชรรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงมธุรส นาคคล้าย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงมาริษา ลิมวงศ์

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายยศธพร ญาโน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงรัชนีกร นิลเอียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายรัชพล เกิดสมบัติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายลัทธิพล ชูศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายวรวิทย์ ชำนาญราช
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงวรัญญา ทองบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายวัชรพงศ์ ภักดีเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงวิสสุตา เชือบ่อคา

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายศุภกร ตันรักษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

ศิวายพราหมณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงสริตา มีธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงสุญญตา ชัยรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงสุณัญญา เอียมปยะ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงสุนิษา เชือรบ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงสุภิสรา แพนุ่น
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงสุวภัทร นพรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กชายสุเมธศิลป นุ้ยสวี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงสโรชา คงปาล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์แสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กชายอนันตชัย เกิดขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายอภิเดช รุ่งแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กชายอริยพล บุญมี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา วัฒนวิทโยภาส
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กชายอาณกร บัวเพชร
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กชายเนติกร เพชรพงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายเอกวิทย์ มีเสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงโรสสิตา ชุ่มสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงไปรยา คุ้มสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงอรอุมา ทองแดง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กหญิงปณิตา รอดทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายรัชชนนท์ อินทร์เนือง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กชายสราวุธ ทองกลิน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กชายอภิเดช ชูเอียด
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๓

นายธวัชชัย ฉีดเสน
๒๙/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๔

นางสาวอลิษา ส่งสุข
๑๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๕

นางสุพรรณษา คงตัง

้

๑๖/๐๗/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๖

ว่าทีร้อยตรีเอกชัย

่

ผอมดำ
๒๓/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๗

นางสาวนริศรา เพชรชู
๒๖/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๘

นางณัฐติกา ลนกฐิน
๙/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประสงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฉวีภักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงกุสุมา ศรีชาย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กชายคฑาวุธ กองสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กหญิงชฎาภา น้อมรอด
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงชลธิกานต์ รักษ์อิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงชลนิภา หม่อมปลัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงชาลิสา ทุมรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงชาลิสา อินปลอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กหญิงชไมพร ชาตรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงญาณันธร จ่าแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กชายณรงศักดิ

์

รอดกำเหนิด
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์แก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงณัฐพร คงบาล
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วไทรหงวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กชายทักษ์ดนัย มณีเย็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กชายธนกฤต ถินมะลวน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายธนพล หนูดาษ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายธนวิชญ์ เกิดดำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กหญิงธมลวรรณ เกิดปลอด
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กชายธรรมธิปต์ เทพชู
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กชายนพนรินทร์ เสมามิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ จีนประชา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายนววิชญ์ ทองบุญมา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๓
เด็กหญิงประภัสสรณ์ เขียวปลอด

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๔
เด็กหญิงปรัชนียาภรณ์

เอียดคง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กชายปติพงษ์ อังศุคราญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงปยะกร ราชสมบัติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงพิมพิศา เจริญกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงพิมพิสา งามประดิษฐ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญพัฒน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วแพ่ง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กชายภวัฒน์ รัตโนปการ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กชายภัทรินทร์ อินทรสมบัติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายภานุพงษ์ วิชัยดิษฐ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงรัตนาวดี พิพาก
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงรัตน์ติกานต์ บัวบาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงวัลวลัย หนูใย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กชายวิริทธิพล

์

บุญโก้

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายวุฒิพันธ์ มณีมัย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงศศิธร อุ้ยเหง่า
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงศันสนีย์ รักรุ่ง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายศิริพัฒน์ วรรณกลัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงสาธิมา ทองน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงสุภัคสร หนูสังข์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กหญิงหทัยรักษ์ ทุมลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงอรยา เขียวอำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงอรวรา ทิมนุ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงอัจฉรา เวชโกศล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงเกตร์ศิริ ฟูเฟอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงเจศิตา วิรุฬมาศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงแพรพลอย ภัทรสมุทร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงโยษิตา เทพี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายไกรวี พุฒทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กชายกฤษฎา ยังพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ธานีรัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงขวัญเฉลิม วีระสุนทร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กชายจตุรวัฒน์ ส่งศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กชายจิตติ กิตติปรัชญากุล
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ พรหมทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงชลทิชา พรหมรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงฐณิชา ทองสง่า

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บัวผุด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ พัฒน์คล้าย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กชายดนัยกร จีนหีต
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงตติยา สมอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายตะวัน หิรัญเรือง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กชายทัตพล สุขะประดิษฐ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กชายธนากรณ์ บุญสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงชืน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงธัญพร ชูแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กชายธีรโชติ มานพพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กชายนพดล รักษาศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายนฤดลย์ ยังยืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงนฤมล นิมพิศาล

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงนลิน กรดเสน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายนวพล เห็นจริง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายนวพล แก้วสุกใส
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กชายปฎิพัทธ์ พันธ์อุบล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กชายปฏิวัติ สุบรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงปภาวดี สิทธิสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๒ / ๓๐๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงปุญญิศา สอนอินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงพรนภา จีนบรรจบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กชายพลพล สมทรัพย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงพัชริดา พลคล้าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กชายพัฒยศ พ่วงขำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ หมิดยี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กชายภูวดล เทือกสุบรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงมนัญชยา สุวรรณมุสิก
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายยศวิน แซ่ฟุง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงรสิตา ยังยืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงรุจิรา พรัดวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายรุ่งชัย คงเสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กชายฤทธินันท์ มีพัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงวรรณภา ชุมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์ทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงวริศรา ชนะภักดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กชายวัชระ เมืองขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กชายวิชธนากรณ์ ศรีมงคลรัตน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

จันทร์เรียง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อินจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงสุนารี ศรีพานิช
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มีคลัง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี วรรณศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

วรรณทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายอดิศร พรหมบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กชายอนันต์ยศ บัวแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงอภัสรา เมืองดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายอมรภพ ซือตรง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กชายอลงกรณ์ วรสิทธิกร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงอันดามัน ภูมีคง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กชายอัมรัตน์ จิตร์หาญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงอาภาพร จันทร์โกมุท
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงอุมาพร เพชรชู
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงเกตน์ศิรี นาคทองกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กชายเจษฎา น้อยมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายเจษฎา สินกัน
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายเชาวนนท์ คงแก้วสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชัยจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายเอกวัฒน์ หนูรักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายศุภณัฐ เสนสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงกชกร จินตนชูติกร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ กลับแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงกนกภัทร สำคัญจิตต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงกนกลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ รักกะเปา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงกมลชนก โชติรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงกรกนก กังละ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงกรกนก เจริญวัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงกรกมล เพชรชู
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กชายกรกฤต นาคกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงกรภัทร์ รอดดำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กชายกรวิชญ์ ยงกำลัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายกฤตกร จิตต์กำแหง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กชายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กชายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กชายกฤษกร รัตนชัย
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๖
เด็กหญิงกฤษฏิยาภัทร

รูปสมดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงกวินทรา ทองสินธุ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กชายกษิดิศ พรหมภักดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงกองทอง สิทธิศักดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงกัญญาพัชร จรูญรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงกัญญาภัค อดทน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา ยศเมฆ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงกัณฐิชา หนูแดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กชายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กชายกันตินันธนา ยกอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงกันต์กมล ทิพย์จักษุ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงกัลปงหา บุตรรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กชายกิตติพงศ์ รักช้าง
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กชายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักกะเปา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงกีรฏิยา ศักดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงกีรติกร ช่วยชนะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงขวัญชนก เรืองทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงคณิศร ว่องทะเล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายคามิน ทองหล่อ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กชายจักรี พรหมเมฆ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงจิดาภา ตุ้งฉาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงจิดาภา อินทรักษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงจิตตินันท์ สมมิตร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กชายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงจิราพัชร ดาทุมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายฉัตรดนัย ฉิมปลอด
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงชญาดา ขาวบ้านนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงชญานิศ โชติช่วง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายชญาวุช ทองเต็ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายชนกานต์ นาคเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายชนน์ชนก จินตนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายชนวีร์ อินทชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กชายชนะชัย คินธร
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงชนัญชิดา โฉมขวัญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กชายชนาธิป โชติสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงชนิษฐา โชติสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายชยพล ณ ลำปาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กชายชยาพล นวลกลับ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงชลธิชา พืชผล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงชลธิชา รำเพย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ การอรชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กชายวสุธร ภูมิสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายชาคริต เพชรแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กหญิงชาลิสา ทิพย์บรรณา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงชาลิสา เทพกำเนิด
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงชาลิสา เพชรรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงชุตินันท์ คำแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายญาณวุฒิ กองมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงญาดา พริกคง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงฐานิชชา สุวรรณรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงฐิตาภา เกศดายุรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ ศักดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กชายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงณฐินี
พงศ์ปยะประเสริฐ ๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงณภัฐร์ วิฑูรย์พันธุ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กชายณภัทร ก่อณิชกุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กชายณภัทร หิรัญเรือง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงณัชชา พรหมแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงณัฏชณิชา ช่วยเลือม

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงณัฏฐาพัชร นาคะสิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กชายณัฏฐ์ดนัย เนตรนพรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองเผือก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กชายณัฐชนน รอดอินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงณัฐชยา มีเพียร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงณัฐชา หนักแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ขาวมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ชำนาญศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เลณสัจจกุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงณัฐติกานต์ หีตหนู
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กชายณัฐธน เสียงสุวรรณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สุริยะ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กชายณัฐธินาพล พรหมทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กชายณัฐภัทร สุขห่อ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงณัฐริกา ขาวชูรักษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงณิชกานต์ นวลแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงณิชากร พรหมพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงณิชารีย์ บัวแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงณิวัฒนา ศิริวัง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงดารีมี

่

สาและ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กชายดุจนที สุรินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงถิรดา กอเจริญรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงทรรศน์พร พิเศษศุภอรรถ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กชายทัพพ์เทพ มากบุญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กชายทิฐิพล วรรณดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กชายธนกร ยอดดนตรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กชายธนกร ใจซือ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กชายธนชล พรหมประกาย
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กชายธนทัต หนูยศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงธนพรรณ นพคุณสิริ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายธนพล อินทรวารี
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กชายธนภัทร วรรณเต็ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กชายธนภัทร เย็นแจ่ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงธนวรรณ รืนหอม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงกชพรรณ อุ่นพิชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงธนัชดา เครือรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงธนินี อักษรชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายธนโชติ พุ่มนึก
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กชายธรรมนาถ ไชยชนะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กชายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นุริตมนต์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อึงพาณิชย์

๋

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กชายธัญณพ ปรัศว์เมธีกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กชายธัญยธรณ์ นามกร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงธัญรดา สันเมือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงธัญวดี ใจห้าว
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ อินทร์แก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายธัญวิชญ์ อำใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงธันยมัย ขนอม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กชายธีรธัต เลขะฉัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร ก๋งหมึง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กชายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงนภสร เปนสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายนภเกตน์ ศรีนาคนิล
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กชายนรงชัย ชัยคง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงนฤมล ทองพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กชายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชรชลคราม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงนันท์นภัส งาสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริวัฒน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กชายนันท์นภัส สุวรรณรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส เต่งใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กชายนาธาร โซ่โดม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงนิชานันท์ ปนนัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กชายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองเล็ก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงปกิตตา สะอาดแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงปภาวดี เพ็ชรรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ สาเรศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงประภัสสร บุญพร้อม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กชายปรัชญา รัตนานุพงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงปวริศา ชูลีธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงปวีณ์สุดา เชยกลิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กชายปวเรศ เตชะนุวัฒนพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายปญญากร จันทร์เสียวรัศมี

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงปญฑิตา บุญชู
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กหญิงปทมา สอนประสม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายปาฏิโมกข์ ริมดุสิต
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงปานปริยา ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สอนประสม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงปาลิตา ภู่ศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงปยพร เอกบัว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงปยะวรรณ พูลผล
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงปยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงปนมณี หู
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงปุญญิศา สุขแต้ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงปุณณดา ดวงมุสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กชายปุณณรัตน์ เฉียบแหลม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายปุณณัตถ์ ทองพริม

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กชายปุณณัตถ์ นาคทาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กชายปุณยธร รัตนรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงปุณยนุช สมตระกูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กชายปุณยวีร์ สนธิยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กชายพงศ์พสิน ทองสลัก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงพรชนก โค้วชูวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยประพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงพรทิพา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กชายพรนรินทร์ ผลจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงพรรณธิตา โต๊ะกันติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายพรหมพชร พันธุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กชายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน พวงพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงพักรภี ถาวโรสกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงพัชรดา นิลทองสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กชายพัชรพล จิวพัฒนกุล

๋

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สร้อยสนธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงพัชรี แซ่ต๋อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงพัทธมนต์ เผือกเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงพัสวี เกษมสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงพิชชานันท์ กลินเมฆ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงพิชชาพร เพชรอาวุธ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงพิชญาภา อินทร์นาค
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี ริวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กชายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายพิพัฒภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงพิมผกา บุญเพ็ชร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงพิมพร สุวรรณภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เจริญมาก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กชายพิสิฐ ศิริรักษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กชายพีรณัฐ บุตรพรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายพีรณัฐ พวงแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กชายพีรณัฐ เกือสกุล

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กชายพีรดนย์ ทองใหญ่
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายพีรธัช บุญดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กชายพีรภัทร อินโท
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายภัคคภูมิ จินดาเดช
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงภัทรธิญา มูสิการักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงภัทรพร สังวรธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายภัทรภน คงรอด
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ไหลวารินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงภัทริตา อินทานุกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายภาคภูมิ แดงมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงภานินาท ทนทาน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายภูตะวัน พันธรักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงภูริชญาศ์ ภูวรกิจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กชายภูริณัฐ พัฒนพินัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กชายภูรินทร์ ประดิษฐทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายภูริภัทร สมบัตรทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กชายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงมณฑิตา เกลียงกลม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กชายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงมัญชุพร จันทร์แก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงมัณฑณา ทับท่าไม้
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงมัณฑนา ทวีแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงมุจิรา แดงเพชร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงมุทิตา จีนไทย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงมุนินทร์ ทองนิตย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงยวิษฐา โอพัง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กชายยศภฤศ วิริยะเจริญรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงสุธาสินี สิขิวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงยุวดี สามงามแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงรพีพรรณ มธุระเมธาวี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายรพีวิชญ์ ทองว่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายรัชชานนท์ พงค์พรหม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กชายรัชชานนท์ อนุภักดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กชายรัชชินทร์ แก้วมหิทธิ

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กชายรามเมศ รักเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงรินรดา สังข์รอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงรุจาภา สุริยาชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงไกร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เพชรคงทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงลักษิกา แย้มยินดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงลัดดาวรรณ หมืนแสน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กหญิงวนัสนัน สุมาตรา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายวรพล สรรพาวุธ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงวรรณศร แก้ววัดปริง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงวรัชยา หนูคงนุ้ย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายวรัญู จันทร์หนู
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ศิลปวิลาศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กชายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กชายวัชรสินธุ์ ถินกาญจน์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงวาลิน กุหลาบ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายวิชชรัศ แก้วสีนวล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงวิญาสินี แก้วสุขสี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กชายวิณัฐพล บำรุง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงวิมลสิริ วัตถุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงวิราภา บุณยรัตน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กชายวิศวะ ศรเกลียง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงวิสสุดา ตังจรูญโรจน์

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายวิสุรัตน์ เกตุแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กชายวีรภัทร เกิดแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายศรุต พันธุวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงศรุตา
เบญจพิทักษ์ดิลก

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงศศิ ตังศิริ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงศศิธร ฟองสมุทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงศศิพัสส์ เมืองพร้อม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงศิริณัฐ เกือเอียด

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงศิรินันท์ วิทวัสไพศาล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงศิรินาฎ วงศ์สุบรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายศิวกร มนต์เลียง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายศิวัช ดงราษี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงศุทธิณี รัตนโชติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงศุพภร เกตุแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กชายศุภกร เดียววานิช

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กชายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายศุภณัฐ ภักดีพรหม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงศุภิสรา โทนจินดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายสรยุทธ ช่วยสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กชายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กชายสฤษฎิ

์

พันธุ์ทองดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงสลิล หนูรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงสาวิตรี หอยทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กชายสิทธิพร อร่ามเมฆ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กชายสิน การอรชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กชายสิริกร พลภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงสิรินดา แซ่อึง

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงสุกฤตา ลาภชูรัต
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงสุชัญญา เทพนุ้ย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายสุชาครีย์ เสือนวล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงสุดถนอม รักมาศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายสุทธิภัทร แสงภิบาล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายสุธาสิน นิยมจิตร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กชายสุธีร์ ศรีขวัญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงสุพิชชา พรหมวันรัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา เชาวะเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงสุภัชสรา ศรีสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงสุภัททา บุญคล่อง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงสุภัทรกรณ์ ทองสาร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กชายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงสุวัจนี หงศ์พันธ์กุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ บุรินทรโกษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงสโรชา ขนานแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงหทัยชนก ขวัญดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญชู
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คงเดิม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กชายอกัณห์ เกษเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายอธิเดช ประทานทรง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายอนพัช แก้วขำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายอนรรฆ อินทรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงอภิชญา ฉายไพศาล
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงอมลณัฐ คงสมจิตต์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงอรณิชา วุฒิโภค
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงอรนลิน จินาสุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงอรวรา วุฒิจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายอัครัช สุขเจริญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงอัคเรศ โจมฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงอัจฉริยา บุญโญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงอัฉราพรรณ ศรพิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ กัลพฤกษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงอัญยดา
คเชนทองสุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงอาทิตตยา ลิมสุวรรณ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงเทศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กชายอินธิกร คงใหม่
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ธรรมบำรุง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี จุลจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงเกศกนก สมรูป
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายเตชินท์ แก้วศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงเปมิกา มีเพียร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายเปรมธนา นวลวัฒน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายเพชรกล้า สำอางศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงเพชรอุษา เพ็ชรคง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงเพียงกมล ไชยพรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงเฟรยา สมุทร์เก่า
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายเมธัส จำปาบุญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงเมธินี ช่วยไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ยวงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงแสงรพี เพชรรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กชายโกเมน ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงโยษิตา เถาว์เปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กชายโลเรนโซ่ ลา ริซซ่า
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงใกล้รุ่ง หงษ์บิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กชายไชยพัฒน์ เพชรมณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงไอรญา เวชการ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงไอลดา แซ่ฮุย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๖ เด็กชายไอเซ็ค ทรูเลิฟ ไอซิส

ยมพุก

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๗

ดอกเตอร์มงคล บุญเลิศ
๔/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๘

นายนฤชาติ สุวรรณพร
๐๕/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กชายปรินทร ทิพย์นุรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายกรวิชณ์ บำเพ็ญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงคิรภัสสร ชัยชำนิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กชายจิรเมธ โก้เครือ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ รัศมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงชนาพร ทองแจ้ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงณิชกมล พรหมจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ว่องย่อง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีรักษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงนิชานาถ แก้ววงษ์ล้อม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เชิดกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายระพีพัทฒ์ พุ่มบวบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เสาวคนธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงศศิประภา แซ่อุ่ย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงศุกร์วดี ฤทธิกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงสุนิสา บางแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงสุพัตรศา วิเชียร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงอัมพร ชมภูนิช
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กชายเทวา วิไลรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ว่องย่อง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร ไทยปาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา คงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กชายชาคริต อารีรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กชายฐาปนพงศ์ นวลนิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงณัฐวดี ทองสุวรรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงนงนุช เหตุเกษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงนิภาพร พูนพนัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา นาคูณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กชายพลฤทธิ

์

เมืองใหม่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน เตปน
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงพัชรวรรณ์ สุวรรณทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายพุฒิทวี ฤทธิกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงภัณฑิรา กลินเมฆ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กชายวรรณชนะ แสงสุด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงวิชญาดา อู่ไทย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กชายศิรศักดิ

์

หงษ์ทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ เข็มทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กชายศุภวิชญ์ สุทธินุ่น
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กชายอยุทธ์ เวชสุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงอริศรา กุลสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงเกตน์สิริ ถนอมศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงเกศสุดา สาระภี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กชายเมธัส บุญฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงไปรดา ใบเนียม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายกฤษฎา เวชการ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายกฤษดา สีสด
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กชายชคัทพล เวชสุนทร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงณัฎฐนิชา สวนแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ผลิการ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กชายธีมากร ทองพริก
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายนพรัตน์ ใยไธสงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงนิราวัลย์ ปานทสูตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กชายพัทธดนย์ แสงสุด
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กชายรัชชานนท์ พรหมพุฒิ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงลดามาส จินดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา เกตุกาล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงกันทิมา จันทร์แก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงจีรวรรณ จิตประสงค์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงณัชริญา แสงพิทักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงพรพิมล พูนพนัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายสุเมธ เสือพ่วง
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กชายอดิเทพ พันธเสน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๒

นางมนพัทธ์ สินธนามราพันธ์ ๘/๙/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๓

นางสุปรีดา เกตุประกอบ ๑/๔/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๔

นายประมวล ศรีแสง
๒๐/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายกฤษณะชัย จาจี

๋

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงกุลวดี นพคุณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายจักรพงศ์ ช่วยซ้าย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายชนม์ภัทร วิชัยดิษฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงชนิสรา แซ่ลิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ขาวสนิท
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ คงสุทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายธีธนโชติ กะมูลลึก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงนันธิฌา พัฒนะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์ นักฟอน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ เศวตเวช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงรัตติมา ชูทวด
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงรัตนประภา บุญรอดชู
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงลักษณารีย์ ศึกเสือ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายวรปรัชญ์ ศกุนะสิงห์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงวิสาสินี แท่นธัญลักษณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงศิรานี มันน้อย

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กชายศุภกฤษณ์ แพกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงสกุลกานต์ นาคเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายสัญชโย โยธกุลสิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงสุกาญดา พรหมเพศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงสุพิชญา อินทร์เพ็ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กชายสุริโยทัย อุชุภาพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงอุษาคะเนย์ บุญเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงเกวลิน วิชัยดิษฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงกฤษติกา นวนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงคณินมณฑ์ เลขมาศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงคุณิตา ปานแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงจิณณพัต ศรีสุวรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงจิดาภา หวานทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ สารกลับ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กชายชริน บัวพา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทิมบำรุง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงณกานต์ ดวงแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงณฐกร พงษ์ประดิษฐ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ โรยทองคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงณัฐสรณ์ โกละกะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงดวงกมล ประมุท
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายติณพัฒน์ จันทระ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายธนดล สุวพรหม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เนตรเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายธิปก วิชัยดิษฐ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กชายธีรวิทย์ จิตรโสภาส
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กชายนทีพัฒน์ สกุลพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กชายนพวิชญ์ แซ่เฮ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กชายนพวินท์ แซ่เฮ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงนฤภร เชาวะเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงนันท์ชพร รักบ้านเพิง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส นาคกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ เดชชนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์เพชรกุล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๖๙๙
เด็กหญิงบุญยพัฒศรณ์

พันธ์ธร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายปวริศร์ เมืองระรืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงปญจรัตน์ เยียมศรีสกุล

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงปุณยนุช สกุลพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงพรรภษา ราชจินดา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กชายพศุตม์ รัตนประพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉิมพานะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ยอดดนตรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงฟุตนา สายวารี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กชายรณกฤต ช่วยพนัง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ สืบกระพันธุ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงวิภาวี ดำรงนิธิกุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงศศิมา คงเจริญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขุมทรัพย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงศุลีพร อินทร์แก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงสมัญญา ชลีกรชูวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงสรัลชนา บัวบาน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา ทองสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี สังข์มัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงสโรชา ปานเกิด
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงหทัยชนก ปนสูงเนิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กชายอนพัทย์ สุวรรณรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เกิดแปน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงเกวลิน สินพิทักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงณิชารีย์ บัวอินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กชายนรินทร์ จันทร์เหลือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กชายพชรพล ภัทรกมลภรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กชายมานะเดช แซ่ตัง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงรัตติมา วัยพรรณธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กชายสหรัฐ เซียงฉิน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กชายสุพศิน ศรีนวลปาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายอติวิชญ์ เสรีรัตนสกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กชายเจนณรงค์ ฆ้องฤกษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กชายชินวัตร ทองเติม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กชายณชพล แซ่เฮง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร ราชรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงธีริศรา สิทธิคง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กชายนราทัศน์ ทิมบำรุง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กหญิงพรชิตา พุฒศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กชายพีระพงษ์ ธรรมเจริญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กหญิงมณียา ขุนรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงรัฐนันท์ คูหามุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายวัชรินทร์ บุญเสริม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงวันวิสา จันทร์กรูด
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงวายุภักษ์ ชัยพัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงศุทธินี เอียดสิทธิรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงสุทธิดา ขาวด้วง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นาคเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายหัสดินทร์ ชูตรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายอชิตพล หอมดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงอริศรา จันทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงเกตน์สิริ สิทธิชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กชายกฤษฎา ชัยชนะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กชายกันตภณ กุศลสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงชืนชนก

่

คงสุทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงชุติมา ผ่องแผ้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงณัฐณิชา พยัฆฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงณิชมน มะยะเฉียว
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กชายธนชิต คงทัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายธนพล ฉัตรทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงธนภรณ์ เกิดอุดม
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กชายธนัท วานิช
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กชายธีรภัทร กอบรรทัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ คำบุญสูง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายบัลลังก์ สุดจิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กชายปณญ์นธร ทองมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กชายปณณธร หินโทน
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กชายวรฉัตร หงษะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

แซ่ปง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงสิรินยา ศิริรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงสิริวรรณ แซ่หลิม

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

ปานสังข์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กชายสุรเดช แซ่ตัง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงอริสรา หลิมวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงอัญชนา คุ้มสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงอุทุมพร สุทธิรักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายเขมณัฐ วามะศิริ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กชายโรจกร บัวลอย
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กชายชคัทพล เกิดวัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงนฤดี หาลึก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กชายยุทธภูมิ สอนนอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงศศิกาญณ์ บุญชู
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เอียบ

๊

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กหญิงสุนิตา ชูทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๔

นางสาวซินโมลิน เมืองสาวดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงพิมลนาฏ หนูเนตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายเทียนทิพย์ ทิพย์ชิต
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ พุฒทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กชายกนกพล อ่อนพรมราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กชายศิริวัฒน์ คชฤกษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ กายซิม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายอนวัช เลือนยศ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อนุมาศ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายกฤษณะชัย เอียมจินดา

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กหญิงณัฐณิตา ชัยนาคิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ เนตรแสงสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายรพีพัฒน์ พันธ์มณี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงรุจิรา ชัยภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กชายกนกพล เพชรแท้

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กชายกฤษดา ภัยมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำหวาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ หิมทอง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภารา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ หลีวิจิตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงศิริมา จันทร์รอด
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๕

เด็กชายอนุกูล ดิษขนาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ชุมคช
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงกุลนาถ ตาลประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงนภสร แก้วหอด
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๐๙

เด็กชายศุภชัย บาลเพชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๐

เด็กชายสุทธิชา วิเชียรรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๑

เด็กชายอนวัช คงคานิจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุจจิต
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๓

นางณัฐกร วงศ์มันกิจการ

่

๑๘/๐๕/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๔

นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญ
๓๐/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กชายกฤษฎา คชฤกษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพชรบ้านนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงการ์ติมา ศรีภิรมย์มิตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ พัฒนประดิษฐ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีภิรมย์มิตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงทิพย์พาพร พรพัชรสันติสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงธนพร อักษรทิพย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กหญิงปนัสดา ไชยชะนะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงภัคนันท์ ปานพุ่ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงยุภาวรรณ จรูญรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงวรัทยา พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงสาวิตตรี ทองรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงอรุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงจิรัญญา พัฒนประดิษฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ พรหมเสวียด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงบวรรัตน์ ถุงทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงปทมพร อุทัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กชายสรรพาวุธ ทองรักษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงสุนันทา คงวุฒิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๔

เด็กชายพิริยะ วุฒิจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ธารายนต์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงสุดาภรณ์ รักราษฎร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงเสาวลักณ์ ละหารเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงกัณฑริกา พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงขวัญฤดี ย่งเส้ง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงณิชกานต์ พรมเสวียด
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กชายปรีชาพล คงสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กชายพงศ์ศิริ ขาวอร่าม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงพรชนก จรูญรักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กชายฤทธิเกียรติ ผุดผาด
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กชายสิริภาส เกือวงษ์

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กชายจักรณพัชร เลิศไกร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แขก วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงนิษฐชานันท์ ภักดีคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แขก วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เมืองประเทศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แขก วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงศุภมาศ แซ่ลิม

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่แขก วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงสุมาลิน วงศ์รามัญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่แขก วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงเอมิสา อินทสด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่แขก วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ รักแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงกมลชนก ชัยรักษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

ชำนาญราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงจันทร์สุดา ชัยประสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงชมัยพร โชคชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงณัฐริกา เครือพัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงธีรนาฎ ทองชะอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงอรอุมา คงเกิด
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงเบญจพร กาลสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กชายเอกพล เปลรินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กชายเอกรัตน์ ชัยเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายคมกริช ชัยเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงลักษิกา กลับแกัว
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายวรโชติ ไสวพันธุ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กหญิงศดานันท์ พรหมจินดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๗

นายณรงค์ชัย ไชยทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๘

นางสาวณัฐกมล แซ่อัง

๊

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๖๙

นางสาวปยะธิดา เปรมศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๐

นายศิริพงษ์ ชัยชนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๑

นายอภิวัฒน์ อุปชิต
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๒

นางสาวเพ็ญนภา อำนาจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๓

นายธัญธร หนูไพยันต์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ โรมรันต์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายธีรภัทร อนุวาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงปยะบุตร เทพบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี นากิจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กชายจักรพงศ์ เวชโอสถ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ จันทร์ปาน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กชายณัฐนันท์ พลภักดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายดุลยวัต วิชัยดิษฐ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงธัญสุดา เศษธนู
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงนลินดา เชือนุ่น

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงพิยดา สมบัติจุ้ย
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงมัณฑิรา แก้วผุดผ่อง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กชายวุฒิชัย ชิตจุ้ย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุพรรณพงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กหญิงกัณฐรัตน์ สามปลืม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๐

นางสาวทิพาวัลย์ มิตรพัฒน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๑

นางสาวศศินา บุญครุฑ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๒

นางสาวสุภาพร บุญชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๓

นางสาวเจนจิรา สมบัติจุ้ย
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๔

นางสาวขนิษฐา อินทร์สิงคาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๕

นางสาวจุฑาวรรณ อินทชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๖

นายณัฐพงศ์ นามณี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๗

นายวัชรินทร์ สุปนตี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๘

นางสาวสุภัสสรา พรศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๘๙๙

นายจักรีวัชร์ เมืองนก
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๐

นางสาวจินตนา เพชรแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๑

นายทรงศักดิ

์

พุ่มพวง
๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๒

นายประพลชัย ไชยสาลี
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๓

นางสาวปวริศา เทียมยม
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๔

นางสาวฝนฤทัย จันทร์เรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๕

นางสาวภัทรา แกล้วหาญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๖

นายวัชรินทร์ แซ่หลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๗

นายวีรายุทธ พรหมชิต
๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๘

นางสาวอาทิตติยา กังวาล
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงกัณภัส จิตรอำนวย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กชายจักรพงษ์ แพนุ่น
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงฐิติพร พงษ์สมุทร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงณัฐพร อุ่นเรือน
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงดาราวดี ทิพย์พิมล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงถนอมศรี วรชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายธวิศะพล จิตราภิรมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สวัสดิวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กชายปราโมทย์ ยืนยง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กหญิงปุญญิศา ขุนเสถียร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงพรฑิตา ปานเสน่ห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงวราพร ปราบเทียง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงวริสรา ยอมทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงอรนลิน อังคุระศรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงอริสา มะอาจเลิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กชายอิทธิเทพ ขุนภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงอินธิรา ทิพยเพชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หนูเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทุ่งปรือ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงเสาวนันท์ เกตุโต
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงชุติมา แทนโชติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๔ / ๓๐๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่เตียว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงเมธาวี มังกรรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงพิมผกา แก้วอนันต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงพิรันตรา พลพิชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงมุกรินทร์ จู้พันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บรรณทิพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงอริยา คำทิพย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร บัวทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายธนากร เสร็จกิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงนิชา คงเกษตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงนุสรา นาคเต
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงนิตยา ผงบุญตา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กชายภูมิพิทักษ์ คงเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กชายวรากร เต็มโภคา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงวิจิตรา เพชรแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงอ้อย พม่า
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีนวล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงนัทธมน อินทชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงนันทิชา แจ้งอักษร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงศศิวิมล ศิริวุฒิ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายสนันศิลป

่

นาคเสนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงกาญจนา จิตตรา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กชายจรินรักษ์ สุขเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กชายชโนดม ทองเชือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กชายณรงค์เดช จารุเกษม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิชัยดิษฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงณัฐการ พลรักษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

เผือกภูมิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงนัฐทิชา ทองสุขดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงนิสา พม่า
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กชายปฐมพงศ์ ทิพย์บรรพต
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กชายปภังกร ใจดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงรุจิษยา คชเชนทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทวีทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๕ / ๓๐๙

้
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สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายศุภานัน พลไกร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กชายสมศักดิ

์

พึงชาติ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายสรณ์สิริ เพชรชู

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กชายสราวุฒิ ศรีมูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุพศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงหัสยานี พังยาง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

เลียนจ้าย

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายอาทิตย์ เพชรหับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงอุษณิษา พรหมทองนาค
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงเกวลี เหลาทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กชายใหม่ พม่า
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงกีรบัตร เลี่ยนจ้าย

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

พลภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ อ่วมพัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงชภัทรภร ขำดำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กชายชาตรี พลไกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงฐิติมา พรหมคลองไทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กชายธีระชัย ทองคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายปกรณ์ กระทุ่มนอก
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กชายปฎิภาณ ทองชะอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงปทิตตา แก้วดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีชณะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงผกามาศ กายะพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กชายมิณธฎา ชุมหล่อ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงศรินทิพย์ บุญพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงศศิกานต์ พลไกร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงศุภากร รักชือ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กชายสมรักษ์ ยุ่ยฉิม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายสหภูมิ ประไสเสริฐ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงสุนิษา เพชรชู
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กชายสุรพันธ์ โกดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงอ้อม โชคอำนวย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงเกศศินี พงศ์สมุทร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงเมสินี วิชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ คงเมือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิงยวง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงกัญนิกา กลางรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กชายชาญณรงค์ ทองล้วน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายชาญณรงค์ อ่วมพัฒน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงณัฐชยา ตรียวง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กหญิงณัฐรดี กลินหอม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงดวงเดือน จอมพล
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทองสืบสาย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงธัญพิดชา พุกน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงนำฝน พลไกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงผกาวดี พงศ์สมุทร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงพิศชนก คำดำริห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงละอองดาว ประไสเสริฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายศุภณัฐ พงษ์พราหมณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงสุวรรณี ยิมย่อง

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงอทิตยา ประวัติชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กชายอนันตชัย ศรีภักดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๗

นายโชค นิจจันทร์พันศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายไตรภพ สีพันลม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงไพลิน อินทสุภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงจิตติมา เทพทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กชายจิราธิวัฒน์ ตรียวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงจุฑาวดี พลจร
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กชายชาคริต แก้วพรหม
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๕

นายทีส โชคอำนวย
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๖
เด็กหญิงประภาลักษณ์ พูลธนโชติสมบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายวรท มาลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กชายวัชรพงศ์ แก้วดำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กชายวิริยา ทิพย์บรรพต
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงสิริมา มะรืน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายเจรวิทย์ ครุครรชิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายแท่งทอง ต่อตัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๓

นางสาวอรพรรณ รักษ์เดช
๒๒/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๔

นางสาวกนกวรรณ สุปนตี
๒๑/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๕

นางวัชรี แสงอรุณ
๐๔/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๖

นางนลินพันธ์ จันทร์หนองไทร
๑๓/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๗

นางสาวผกามาศ จันทร์หนองไทร
๐๙/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๘

นางศิริพร รัศมี
๐๕/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๓๙

นางเปมิกา ครองระวะ
๒๗/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๐

นางวงจันทร์ วรรณศรี
๑๓/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กชายกฤษฎา คงมีสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กชายกฤษณะ ทองวิเศษ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายจอมยุทธ สุขน้อย
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา จิปริก
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กชายณัฐพนธ์ สุขนิตย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สระทองแย
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายธนชาติ จันทร์มาศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายธีรวุฒณ์ จำนงค์พันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กชายธเนศพล จำนงค์พันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กชายปฐมพร ทองปรอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กชายพัชระ นนทะเสน
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงวนิดา ประคองสิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงสกาวรัตน์ คงคาไหว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงสุจิตรา พัดไสว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายสุเจตน์ ราชโภค
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายอธิ อินทแพทย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายอมรเทพ จันทร์เพชร
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงกัลยา บังเกิดผล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กชายฉลาด จินดาเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กชายชนินทร์ ต้นพุ่ม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กชายชัชเจน แก้วลิเล็ด
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

เศรษฐเชือ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กชายธงชัย โตเอียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กชายนพดล กลางเปด
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงศรีรัตนภรณ์ ชูสุวรรณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายสุรเดช โกมลกุญชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญจิตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงกนกวรรรณ รัตนจรูญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงฑิฆัมภรณ์ พัดไสว
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๘ / ๓๐๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กชายรุ่งโรจน์ ซัวต๋อ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กชายวีระพัฒน์ คงสงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายสิทธิพร บุญมี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กชายสุริยา แดงกลับ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

คงสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงอรปรียา พุทธธรรมรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๖

นายเกียรติศักดิ

์

มะขามปอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พรมโสภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ เพชรนิจินดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กชายคฤหาสน์ สะอาดแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงชนัญชิดา พรหมทองนาค
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กชายณัฐพล นิยมทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีไวยพราหมณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงปทิตา ประตูใหญ่
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กชายพสธร วราชัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงมนต์สิการ เพชรแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กชายวายุ หนึงเพชร

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กชายศุภกร มณีวรา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงสุนิตา ธานีรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงสุพิชชา พศศร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงอภิรดี ใจมีบุญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงอริสา จันทรเวช
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงเหมย ทองลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุคคลากร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กชายชัยเชษฐ สมใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายณัฐพงค์ มณู
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กชายธนกร กลินคล้าย

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงธนัชพร ส่งแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กชายธันวา พันเพียง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กชายปกรณ์ ขำหนู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงปรียาพร เชือคำเพ็ง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงพัตรพิมล รักบางแหลม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายวรินทร ล้อมลิม

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงสุชาวดี ทับทิมเพียร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กชายอภิสร ตัญจรูญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กชายกฤษฎา หนูแดง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงจิดาภา ท่ากัว

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงชาลิสา ตัญจรูญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงชุติมา จันทร์โอเอียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กชายตะวัน บุญเชนท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงนันทิตา ล้อมลิม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงปยธิดา เพชรรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงปนมณี แก้วบัวขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กชายพิพัฒน์ ยอดเกษ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กชายภัทรพล อือภ่าว

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กชายรพีภรณ์ ทองคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศุภนาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กชายฤทธิพร พรมเกิด
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กชายสิทธิชน เชาวฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายอนิรุต ตรียุทธ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ สระทองแย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กชายกฤษกร เพชรจรัส
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงชนิสรา ต้นพุ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กชายติมากรณ์ บูรณสิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กชายธนาธิป วุฒิพิริยะกุล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายธีรภัทร คงทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๗
เด็กชายประพัฒน์พงค์

จันทรพิมล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงปาลิตา กลินถือศีล

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงศิริยุภา เหมือนมณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงอมลวรรณ แก้วมณี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงอรฤดี ทองดอนหับ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ รอดแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย เชิดชม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงจินตนา จำนงค์พันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กชายจิระเดช หวานสนิท
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูชืน

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงณัฐนรี ปานสมุทร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมเทียงธรรม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายดัสกร ฉิมกล่อม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายทัตพร จำนงค์พันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กชายธนดล ทองปรอน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กชายธนพนธ์ แจ้งพรหมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๓

เด็กชายธราเทพ สโมสร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๔

เด็กชายปรินทร จำนงค์พันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๕

เด็กชายพงศกร มีเพ็งจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๖

เด็กชายพศุตม์ โพชฌา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงรติรส ธูปสะการ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงรุจาภา ชูสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงสุพัตรา แย้มยินดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กชายสุภวัทน์ สโมสร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายเอกวิทย์ ทองเผือก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กชายไกรเลิศ กลับรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย แย้มยินดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ โพชฌา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงชิษณุภรณ์ วุฒิพิริยะกุล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงฐิติการต์ สระทองแย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กชายธณโชติ สโมสร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรียาภัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงนันทิชา พ่วงจินดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงปรียาพร พลศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงพัดชรา มหาวงศ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กชายรัฐพงศ์ ปานสมุทร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กชายวีรภัทร เกษเพชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายศักดิณรินทร์

์

จำนงค์พันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงสมัชญา ทองเผือก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงอรชา ทานทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๗

นายกิตติพัฒน์ พรหมศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๘

นายธีรนิติ

์

ชิดชาตรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๖๙

นายวิชญ์พล สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๐

นางสาวศุภาวรรณ เพียนาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๑

นางสาวญาณิกา คงขาว
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๒

นางสาวเบญจมาศ ทิพย์บรรพต
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๓

นายอดิรุจ แก้วชู
๑๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๔

นายวาทิตย์ พัฒนสิริโยธิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๕

นายพรชัย สัมทิม
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๖

นายฐิรภัทร์ รักษ์ประสงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๗

นางสาวศุภิสรา เทพชิต
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๘

นางสาวจิรายุ จรูญรักษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๗๙

นางสาวสุมิตา สุขแสงดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๐

นายกฤษชากร แสงทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๑

นายจักรินทร์ แซ่ล้อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๒

นายธนกร อินทชิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๓

นายนพวงค์ พรหมพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายพีรดนย์ ทิพย์พิมล
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายชาญณรงค์ ทิพย์เนตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๖

นางสาวพรรณษร ช่วยเลือม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๗

นางสาวพันวรรษา ศรัทธาสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๘

นางสาวอลิษา สามงามรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กชายกฤษดา ชูประเสริฐ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายธีรพันธุ์ มาคะทาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ อู่ขลิบ
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กชายโชคชัย นรสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ จิตต์ซือ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงปยธิดา พูลมาศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงปทุมวดี พูลมาศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงภัทรพร แซ่ฟุง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงศศิธร แสงหิรัญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงณัฐนรี โชติกมาศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงสิริพร รักณรงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๐

นางสาวกาญจนา แก้วชำนาญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงฐานิตา ปททุม
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงปยะฉัตร ปุยรักษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงจริยา จันทร์สุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงศิริขวัญ เสือคำรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงชนิตา จรูญกิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงพรไพลิน จอมประชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กชายอริย์ธัช อินทเชือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กชายณัฐพงศ์ พระจำรง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กชายสหพล รักเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กชายวัชรพล ศรีจันทร์โฉม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงวิชนาถ เพชรชู
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๒

เด็กหญิงปณฑิตา ทองคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงเกตน์สินี สุขเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงวิมูสา หนูแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงเกตสรินทร์ ศรีเทพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กชายพิทยุตม์ บัวคง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กชายรัชชานนท์ เนตรรุ่ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กชายวรรณกร พัฒนสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายพงศธร พัฒนสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กชายพชรพล แก้วปาน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กชายศุภกร สุกศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กชายธีรพงศ์ ภักดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กชายชิตพล สงคงคา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กชายกฤษฎา มหาโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กชายธีรภัทร ชำนาญอักษร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กชายวชิราธร แซ่ล้อ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงจรรยาพร ทิพย์บรรพต
๒๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงเมษยา อินทร์จันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงวิรตี พัสดุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงอภิรดี สามงามรอด
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงบาซีลีน งามดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงคริษฐา จันทร์อุดม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กหญิงลัดดาวรรณ เข็มทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงดาราวดี วิพลชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงมลิสา เชาวฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงศิริวิลัย เกิดนุ้ย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงกชพร
กาญจนนุภานนท์ ๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงปยธิดา แดงกลับ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุขพิทักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ปาณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๑

นางสาวอุษา เหมไพบูลย์
๒๙/๐๑/๒๕๓๐

วัดทุ่งเซียด ตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงกนกพร บุญทิพย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กชายกฤตเมธ ขุนพรหม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจียมทิพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดแสงสุริยงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ทอดดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงชืนกมล

่

อุ้งเภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กชายทศพล คงคาช่วย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายธนกร ด่านธีรกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงธนภรณ์ วาสันต์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมตัว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ พลจร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายนนธชัย คชฤกษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายนพรัตน์ ประชุมรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายนภเกตน์ ทองคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงปณฑิศา อภิชนาพงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายปนตวัน เพ็งบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงปานไพลิน พวงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายพจงรักษ์ นามมัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงพลอยชมพู สรรพคง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงพัชราภา แก้วลีเล็ด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กชายพีรดนย์ ชนะพล
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กชายภาคภูมิ หล้าแหล่ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงภุมวารี มีมาก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กชายภูมรินทร์ ดำดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายภูริณัฐ สายรืน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กชายภูวเนตร ปลอดปล่อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๘
เด็กหญิงมนต์เสียงเพลง

ศรีเพชรพูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ รัตนวิจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงลลิตา สายแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายวงศธร พรหมทองนาค
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงวรลักษณ์ ตรงมะตัง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงวัทนพร แซ่เฮ้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กชายศักดินรินทร์

์

ธรรมบำรุง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

พลรักษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กชายศุภณัฐ เพลงพิณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงสภัทร์พร ศรีกรด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กชายสัณหณัฐ ศิลปเสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ สอนสีไหม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงสุธิชา วัยระตา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จำปาชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงสุวภัทร บุญทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงอาทิติยา คงมีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กชายเมธัส หนูเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พูลมาศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ภารา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๘

นางสาวปณิดา ปราบอักษร
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายพีระพงษ์ ไทยชนะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงศิรประภา หอมฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ เปลียนสมัย

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กชายเฉลิมชัย จันทร์มณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายชยุตม์ พงษ์เผ่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๔

นายฑิฆัมพร กลางสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายณัฐพล คชฤกษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กชายดุลยวัต จิรวรรณพันธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๗

นายนพกร มีสาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กชายพงษ์เทวัญ ไตรมาศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายพัทธพงศ์ โพธิไทร

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายพิชุตม์ ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายภานุพงศ์ พะวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๒

นายวัชรพงษ์ กลางณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๓

นายวัฒนศักดิ

์

แก้วชนะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายศุภฤกษ์ สุพรรณดิษฐ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายสุริยา อมรแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๗

นายโดมพันธ์ แพระบำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงกนกกร นามอินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงกนกพรรณ กังสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คำจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ อินแฉล้ม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงกนกอร ปาณี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงกมลพร วิเชียรวงค์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกือไข่

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงกฤติยา ใข่สังข์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แทนโป
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงกัลยกร อินทร์โท
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงกานต์นัดดา พลลือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กชายกิตติพศ สุวรรณะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงกุลิสรา อินทร์โท
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงขวัญศิริ อินทสด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายจิตติพงษ์ อ่อนสุระทุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กชายจิรวงศ์ ศรีเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ ทิพย์พินิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กชายจิรวัฒน์ บุญวิชิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายจิราวัชร ศุภลักษณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงฉัตรสุดา จิตราภิรมย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงชนากานต์ สมกระษาปณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงชลิดา ทองแกมแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงชลิตา ไชยทิพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กชายชัยณรงค์ หมืนพรหม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ สระทองแอ่น
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงชาลิสา นาคสมมุติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงชาลิสา ประสิทธิสันต์

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงชุติมา รุ่งคลัง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิทอง

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ทองรวม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพนัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทัศนเรณู
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เลียว

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงณัฐนรี ทัศนเรณู
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายณัฐพงค์ แก้วมณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงณัฐมน โพธิเซ่ง

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงณัติญา ชิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงณิชาดา สร้อยจักร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงดลยา แก้วหอด
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงดวงกมล วรรณศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงดาร์หวัน เชิดชูชน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๔๙

นายตันติกร เกียรติเจริญกรุง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กชายทักษ์ดนัย คลองวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ เอียมภักดี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กชายธนพงษ์ แท่นนาค
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กชายธนภัทร ศรีรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กชายธัชชัย
ปนกาญจนไพบูลย์ ๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ คชาอนันต์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ชุมมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงธิดาธาร ทรัพย์สมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กชายธีรพงศ์ รักชือ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายธีรภัทร ไชยชนะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงนงนภัส แปนปลืม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายนนทนันท์ เรือนทองรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายนราวุฒิ หนูขำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงนฤชล รักแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงนฤมล ชูนิล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงนวพร คงแย้ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กชายนัฐพล หีบแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงนันท์นภัส อุนาวัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงนันท์นภัส เจริญเวช
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กชายนิติพนธ์ สีสิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงนิลาวัณย์ ภูมิไชยา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงนิศาชน นิลเนตรบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา จำป
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา พราหมเอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงบุณยนุช ช้างน้อย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กชายปฏิพล ชิตจุ้ย
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงปณิตา บุญรอด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กชายปรวรรตน์ นันทคีรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กชายปรัชญาวัตร รักษาทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงปริณดา รัตนพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชูเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงปทมพร อุ่นเรือน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กหญิงปานวาด จุนนาวา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงปยะธิดา วุฒิพิริยะกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงปุญญิศา นาคสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กชายพงษ์เดช มีสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กชายพรนภัทร พรเจริญลาภยิง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงพัชรพร ทวีทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงพัชริดา เพชรลอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงพัชริยฎาพร สุนทรวัฒน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สิรวัฒนกุล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงพิชญ์สินี คงไพศาลกิจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงพิชญ์สุดา ธรรมาอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายภัคพล สอนด้วง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงภัครมัย แสงขำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงภัทรนันท์ แปะอุ้ย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กชายภัทรพล สุวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กชายภานุพงศ์ ทองคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงภิรมณ เวชกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายภูมินทร์ อำไพเพ็ชร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กชายภูมิภัทร จันทร์พล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงมัลลิกา อนันทคีรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงยศภัทรสร จินาเหงียบ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายรณชัย อนุสุริยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงรัญชิดา ศรีโหมดสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงรัตติกานต์ นาคบำรุง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี วิเชียร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กชายฤชากร กันเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงลักขณา รักสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงลินรดา แปนปลืม

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กชายวชิระเดช ศิลปเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กชายวรรณรักษ์ สินธู
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กชายวรวิชญ์ พลวิชัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงวรันธร เหล้าผอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงวรางคณา เจริญกุล
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงวรินธร ทองคงอ่วม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายวัฒนา แสงบ้านยาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงวัสสวดี เมียนเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงศศิกมล ปานอินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ช่วยแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๘ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงศิรภัสสร สารเทพ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงสกาวรัตน์ เจริญพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงสรธิชา แสนนาใต้
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายสรายุทธ์ ณ  ถลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงณัฐรินีย์ ประชุมรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา ชัยเจริญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงสุวิสา หมืนสนิท

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงอนงค์นุช สุดสาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงอรทัย หนูแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงอรรถกาล อุ้ยเคียม

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงอรัญญา วงแสวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา สงพรหม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา สิงห์เล็ก
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงอารยา ศิริเกษ
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงอิศราวดี สายเภอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กชายอิสศวะ จิตราภิรมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กชายอุดมพร ศักดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กชายอโนชา เกิดพุ่ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงเกตุวดี รามแปน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงเกวลิน อินทร์พวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กองรัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา พรหมคุ้ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงเจนจิรา ยอดเพ็ชร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองหล่อ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีประวรรณ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ มิตร์ลาต
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กชายกล้าณรงค์ ทิพย์บรรพต

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรหมคุ้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงกัญนิกา พันธ์เธียร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงกัลยกร ขุนบรรเทิง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กชายกิตติพงศ์ รักสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ รัตนูปกรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

จรูญรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙๙ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงจิณณพัต แสงอาวุธ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เกษไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณเสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่หว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กชายชนัญชัย ปอดจุ้ย

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายชยพล พวงทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายชยุตม์ หิวคง
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กชายชาตบุตย์ หนูแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เลียนกัตวา

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กชายณัฐนันท์ คลลำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวบางงอน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ หนูเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ปาลานุสรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กชายณัฐพล ตาลเพชร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิศภักตร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ระนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กชายดุลยวัต ตังเจริญ

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

โกมาศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กชายทำนุรัฐ สอนนอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เวชสุวรรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กชายทิวากร บุญเลียง

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายธนกร ศักดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายธนกร สาลีคงชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงธนัญญา คำจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กชายธนาธิป พนัส
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิรินาโพธื

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศรีรักษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กชายพงศกร อุ่นเรือน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กชายพงศธร สุรัตน์พราหมณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กชายพงศ์ธร สุเวช
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กชายพงศ์ภัทร ทิพย์เขต
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายพนมวรรณ ใจดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงพรพิมล หนูเมือง
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงพลอยมณี บุญอำไพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงพัชรพร ชุ่มชูจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๐ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วไทรแย้ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงพิมลวัลย์ ชุมวรรณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กชายภัทรภณ เกตุแปน
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงภัทราวดี อินทร์แก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สกุลกิจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงภานิดา แจ้งอักษร
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงระพีพรรณ คุ้มเอียด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงรัตรนาพร อธิราชเทวินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กชายรามนรินทร์ กรุณา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กชายราเชน ภู่สุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงลลนา ตุ้ยอ้าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงลำใย ใจดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงวรรณนิศา อุ่นเศษ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กชายวุฒิไกร โสมาบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงศวิตา สิงห์สัตย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กชายศุภณัฐ บุญแทน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา ไทรทรัพย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา เรืองจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงสุวภัทร วรรณศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงสุวรรณี ภิรมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายอภิเดช สมพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กหญิงอรอุมา สิงหเสนีย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี สุปนตี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

สมบัติจุ้ย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงเกษราภรณ์ คชไกร
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กชายเพชรายุธ เพชรทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กชายเมธานุชิต รัตนวุฒิ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงเมย์ธาวดี ศึกเสือ
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงกนกอร เรืองศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กชายกฤษณะ เอนกประพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายกิตติภัฏ ชูแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ หอมจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายณัฐพนธ์ เชือเมืองพาน

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กชายณัฐพล แซ่เอียบ

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กชายทวิชชุ์ ทิพย์พิมล
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๑ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายทัชฌานนท์ พรหมช้าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กชายทัตพงศ์ นามโคตศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กชายธนภัทร อุดมทองสกุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงธมลวรรณ หอมหวล
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ รักษาทรัพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กชายนนทกร แกล้วหาญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงนภัส พรมสุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงนรินทร์ ชุตินทร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กชายนัฐฐากร พลไกร
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กชายนัฐวัตร สินธู
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงปรารถนา ยองสาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายพนงศักดิ

์

คงสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กชายพฤทธชาต ยินดีรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยเชือ

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กชายพิษณุ ขนุนนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงภูริชญา คิดประเสริฐ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายภูริณัฐ สมกระษาปณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เรืองอุไร
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กชายราชภัฎ จันทร์ชู
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงลักษณารีย์ ศรีเพชรพูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กชายศิวรินทร์ สุดสิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงสุจินดา สายเครือบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ วงศ์สุวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๘

นางสาวกนกกาญจน์ พรหมอุบล

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๔๙

นางสาวกานต์มณี หนูศรีแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๐

นายจารุพงศ์ ถุงทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๑

นางสาวจิณณพัติ สถาพร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๒

นางสาวจิณห์จุฑา สุปนตี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๓

นายฉัตรชัย จันทรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๔

นางสาวช่อฟา อุดติบ

๊

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

ขนายน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๖

นางสาวณัฐมล แสงทวี
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๗

นางสาวทัณฑิกา โสมมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๘

นางสาวธิดารัตน์ จ้อยทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๕๙

นางสาวนงค์นุช แพทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๒ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๐

นายนพดล จันทร์โกมุท
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๑

นายนรงฤทธิ

์

ศรีเสน
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๒

นางสาวนาตยา คำเจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๓

นางสาวนุชนาฏ แก้วอำไพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงปรีดารัตน์ สายพัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๕

นางสาวปวีนันท์ ทองตะกุก
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายปยพนธ์ นาคทองกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๗

นางสาวพนิดา เขียวเสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายพศวีร์ วิเชียร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๖๙

นางสาวพัชรีพร สมสะอาด
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๐

นายพัทรพงศ์ รักษ์ซง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๑

นางสาวภัทรญาดา สุจริตธุระการ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๒

นางสาวมณฐิตา สุทธิเนตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๓

นายรัชตะ แก้วฉอ้อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๔

นางสาวลลิดา หอมชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๕

นางสาววรพนิต พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๖

นางสาววรรษวิมล ถึงเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๗

นางสาววลัยลักษณ์ อ่อนทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๘

นางสาววาริษา ชูเชิด
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๗๙

นายวิชยุตม์ สมาธิ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๐

นางสาววิรดา หวังจิตเลือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กชายวิศรุต เกือนุ้ย

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๒

นางสาวศดานันท์ ไชยชนะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๓

นายศราวุธ เนาวกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๔

นางสาวศิริลักษณ์ เกลียงบุญอาน

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๕

นายศิวกร จำนงค์พันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๖

นายสิทธิโชค คุ้มเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๗

นายสุชาครีย์ ยีรัมย์

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๘

นางสาวสุธิมา แสงทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๘๙

นางสาวสุพรรณษา ทิพวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงสุพิณญา ภู่สกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

อ่อนหาดพอ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๒

นางสาวหัตยา ชาติบุรุษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๓

นางสาวอาภรรัตน์ ทิพพินิจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๔

นางสาวอารียา จีนชู
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๓ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๕

นางสาวอินทิวา จันทร์ผ่องศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๖

นายเจริญชัย คงเพชรดิษฐ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๗

นางสาวโสรญา ชัยสาลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๘

นางสาวจณิสตา โมควงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๕๙๙

นางสาวจุฑามาส กลางรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๐

นางสาวจุฑารัตน์ ชาตรีทัพ
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๑

นางสาวชุติกาญจน์ แก้วมุงคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๒

นางสาวฐิติรัตน์ ปลัดกอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๓

นางสาวฐิมาพร วิเชียรวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๔

นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๕

นางสาวทินสิรี บาลเพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๖

นายธนกฤต อบมาสุ่ย
๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๗

นายธนบดินทร์ อินทแสง
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๘

นางสาวธัญภัค มีศิริ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๐๙

นางสาวธาดารัตน์ คงเกษตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๐

นายธีรพงษ์ ทองขาว
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๑

นายธีรเดช มูลบ้านดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๒

นางสาวปรียาภรณ์ พ่วงจินดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๓

นางสาวปรียาภรณ์ สมเพ็ชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๔

นางสาวปทมาพร ชูมาก
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๕

นางสาวปยธิดา โพธิทอง

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๖

นางสาวปยะนาถ ทองขาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๗

นางสาวผการ์มาศ หีตเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๘

นางสาวพงศ์ผกา พรมศร
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๑๙

นางสาวพรพิมล รามรงค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๐

นางสาวพรรณมณี เพชรไพ
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๑

นางสาวพิชญาภา เงียนตัน

้ ้

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๒

นางสาวพิมชนก แสงอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๓

นายพีรดนย์ ปทาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๔

นายภัทธพล ฤทธิยง
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๕

นายภานุวัฒน์ แสงอาวุธ
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๖

นางสาวมาริสา สงบุรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๗

นางสาวรัชฎา ทวีศักดิชัย

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๘

นางสาววรรณฤดี ศักดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๒๙

นายวรวุฒิ ธรรมรงค์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๔ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๐

นายวสิษฐ์พล เมืองแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๑

นางสาวศรัญญา ช่วยเกิด
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๒

นางสาวศศินันท์ อ่อนทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๓

นายสหรัฐ คีรีมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๔

นายสิทธิชัย บัวทองกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๕

นางสาวสิรินยา พรหมจรรย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๖

นายสุกฤษฎิ

์

นามโคตศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๗

นางสาวสุนิสา สุพรรณพงค์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๘

นางสาวสุวรรณี เครือรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๓๙

นายอนิวัฒน์ บัวนาค
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๐

นางสาวอรวรรณ กลินเมฆ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๑

นางสาวอรวรรณ ชำนาญราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๒

นายอัมรินทร์ จันทร์แดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๓

นางสาวเกวริน พรหมพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๔

นายเนติพงษ์ สุทธิเมฆ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๕

นางสาวกนกวรรณ รักทะเล
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๖

นางสาวกุลสตรี วิโรจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๗

นางสาวจันทิมา วิชัยดิษฐ
๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๘

นางสาวจิราภรณ์ รักณรงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๔๙

นางสาวจุฑาทิพย์ ขวัญทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๐

นางสาวฐปวรรณ นาคฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๑

นางสาวฐานิสา รอดบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๒

นางสาวณัฏธิดา กรุดภู่
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๓

นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๔

นางสาวพรทิมา ถาวรสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๕

นางสาวพรลภัส ต่อตัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๖

นายภัทรพล ล้อมลิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๗

นางสาวรัชฎากร กุนคง
๒๘/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๘

นางสาวรัตนวรรณ พินเกตุ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๕๙

นางสาวสมาพร ณ.ฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๐

นางสาวสุกัญญา ทองนพคุณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๑

นางสาวสุขสิน ทองเกลียง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๒

นางสาวสุพรรษา แปนเพ็ชร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๓

นางสาวเจนจิรา สัตถาพร
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๔

นางสาวเพ็ญพิชชา ต่อตัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๕ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๕

นายถาวร แสงเพชร
๑๘/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๖

นางสาวแนววนา จรจรัส

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๗

นางสาววารุณี ทัศนา
๐๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๘

ว่าทีร้อยตรีชาติชาย

่

มีชัย
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๖๙

นายธีระพงศ์ ศักดา
๑๘/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๐

นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๑

นางวิยะดา แก้ววิรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๒

นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๓

นายฉลองชัย ละม้าย
๑๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๔

นายพิทยา สังข์ประคอง
๒๔/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๕

นางสาวชาลิสา เพ็งดำ

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๖

นางเพชรา ทรายขาว
๐๘/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๗

นางสาววิไล วรรณศิริ
๑๑/๐๘/๒๔๙๙

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๘

นางสาววนิดา เซียงฉิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๐๙
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๗๙

นางสาวพรพิมล ขวัญแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๐

นางศันสนา ทองท่าฉาง
๒๕/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๑

นางลัดดา ชุมจุล
๐๓/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๒

นางสาวจุฑาทิพย์ นาคเสนา
๐๔/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๓

นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์
๑๓/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๔

นางอมรรัตน์ เมตตาจิต
๓๐/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงกฤษชนก แซ่โค้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงจันทรัสม์ ฉบับ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายณัฐพล ผุดบ่อน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงณัฐภัสสร พรมสิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กชายทักษกร ทิวธง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กหญิงปุญญิศา พรนิคม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงผกาพันธ์ ธารฤกษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงภัทรวี ทับทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กชายมติโชติ ทองกา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงศิริประภา นาคะสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงศิริพร คำแหง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา รัตน์เกล้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงสุนันพร ศิลปกิจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงสุภนิชา เชียงเพียน

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายอภิชาติ รัตน์เกล้า
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๖ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงเพ็ญประภา ชาตรีทัพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายจิรานุวัฒน์ หะนุการ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงชนากานต์ เข็มนางรอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงพรทิชา ธิบดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กชายพันธศักดิ

์

ชมพูแดง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงพิชชาพร ทองย้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อ่างมัจฉา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กหญิงวันวิสา รามศร
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กชายศุภณัฐ โรมรัญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุตรจินดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงโสภิดา วิเชียร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงกฤษณพร ย่งเซ้ง
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๒
เด็กหญิงกาญน์กรินทร์

บัวแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคพีน้อง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กหญิงฐานิตา ดุจดา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยชำนิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ดุจดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พุดอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ณฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดำน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงวรรณวสา ศรีแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงศสิพร นิลสำราญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กหญิงกมลมาตา สมใจหมาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกตุมร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงกานต์รวี แกล้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ปรางค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายธนกร คงทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กชายนพรัตน์ ตรุษวัฒน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงบัณฑิตา อำพล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กชายปรเมศวร์ ดำเครือ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงปาริชาติ สุขดอนยวน
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงวรานันท์ ทองหล่อ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงวารีรัตน์ นิลสำราญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กชายอนาวิล ศรนิมิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐๗ / ๓๐๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงอาริสา บรรยง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงเจนจิรา ชุมพินิจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงทิพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงกานดา อรุณเมฆ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงณัฐชา คงบัว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กชายธีรเดช สังวาลไชย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๑
เด็กหญิงประภาวรรณ

จันทร์ร้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงพลอยชมพู สุนทราวิรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงพัชรี สมศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กหญิงรจนา รักเมือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กชายรวิพล โพธิทอง

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พิรุณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กชายวัชรพงศ์ คงเกษตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กชายวิชชานนท์ ศรศุภราช
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กชายศุภณัฐ พุฒิสนธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กชายสหรัฐ คงมีสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กชายสามารถ สุขกิจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กชายสิทธิโชค ปญญา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงช่วย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ หล้าแหล่ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงอติกานต์ ประสานสิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กชายอนุชา จันทร์แก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนียนเถ้อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงอริสา จันทร์ผ่องศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๐

เด็กชายอาทร สารเทพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงอินทิรา คลลำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงเกวลิน กลันกล้า

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงเกวลิน ฮะทะโชติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา นาคปรีชาชาติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงนิติมา ช่วยบำรุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กชายรัตเชษฐ พัฒน์ชู
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กชายสมภพ จินดาเย็น
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กชายสันติสุข สามงามทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กชายสิทธิชัย แก้วยัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กชายณัชปกรณ์ จันทร์เลือน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๑

นายภานุวัฒน์ ทองคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กชายเรวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๓

นายอำนาจ ปานนุช
๑๓/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๔

นางลำดวน เอกเพ็ชร์
๒๔/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๕

นางสาวเนาวรัตน์ ศรีทอง
๐๔/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๖

นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๕๙/๑๐๗๗๗

นางสาวประภัสสร คงเกษม
๒๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

รับรองตามนี

้

(พระศรีปริยัติโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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