
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๙,๐๙๒ คน ขาดสอบ ๔,๓๓๔ คน คงสอบ ๑๔,๗๕๘ คน สอบได้ ๙,๗๒๗ คน สอบตก ๕,๐๓๑ คน (๖๕.๙๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๑
นายกิตติพงศ์ จันวิลัย

๒๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๒
นายกิตติศักดิ

์

ดวงภักดี
๒๓/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๓
นายเกียรติศักดิ

์

รพเรือง
๒๐/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๔
นายเกียรติศักดิ

์

พึงธงไทย

่

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๕
นายโกษิต ยงเยืองคง

้

๐๓/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๖
นายขจรศักดิ

์

เพ็ชรคำ

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๗
นายเขตรัฐ สว่างศรี

๒๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๘
นายคนึง ปราบสงคราม

๐๔/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๐๙
นายคมกฤษณ์ เพชรอาวุธ

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๐
นายครรชิต ยิงยง

่

๐๕/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๑
นายจักรพันธ์ สวัสดีพร

๒๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๒
นายจำรูญ เจือจุล

๐๑/๐๙/๒๕๐๑
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๓
นายจิรพงษ์ ยาโน

๒๗/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๔
นายฉัตรกุล องอาจ

๐๘/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๕
นายชัยยา มันคง

่

๐๔/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๖
นายชัยวัฒน์ นิมสุขนอง

่

๑๓/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๗
นายชำนาญศิลป ย้อยนวล

๒๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๘
นายโชคอนันต์ กองบุญเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๑๙
นายโชน ช่างกล

๐๘/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๐
นายฑีฆายุ โกละกะ

๒๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๑
นายณรงค์ชัย นามตาป

๑๑/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๒
นายณรงค์ศักดิ

์

ยอดยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๓
นายณัฏฐ์พงศ์ บาลเย็น

๒๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๔
นายทัศนัย ขาวศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๕
นายทัศพงษ์ มงกุฎ

๒๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๖
นายเทพอรุณ ชูทิพย์

๒๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๗
นายธนเดช เพชรบ้านนา

๐๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๘
นายธนาดล ดาษดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๒๙
นายธวัชชัย แซ่ด่าน

๑๔/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๐
นายธารา เดชะ

๓๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๑
นายธีรพงษ์ ศรีอินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๒
นายธีระพงษ์ จันทร์เพ็ญ

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๓
นายนพร กันแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๔
นายนรินทร์ เพ็งบัวแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๕
นายนฤดม ศิริไชย

๑๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๖
นายนิติ สุวรรณนวล

๐๓/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๗
นายบัณฑิต ทองสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๘
นายบุญเลิศ อินทโฉม

๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๓๙
นายปรัชญา กรุงเครือ

๒๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๐
นายปญญวัฒน์ คงอินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๑
นายปตมากรณ์ บัวลอย

๐๑/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๒
นายปทมาสน์ ยังมณี

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๓
นายปยณัฐ แสนเกตุ

๑๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๔
นายพงศ์ธร จีระพงศ์

๒๖/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๕
นายพสิษฐ หนูรัก

๐๒/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๖
นายพิชัย ชายเขียว

๒๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๗
นายพิเชษฐ วรแสน

๒๔/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๘
นายพิสูจน์ แก้วผลึก

๑๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๔๙
นายไพฑูรย์ อาศิรเมธี

๑๕/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๐
นายภักดี ศรีสมบัติ

๑๐/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๑
นายภาณุวัฒน์ เทพทัพ

๑๓/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๒
นายเมธี สังข์ทอง

๐๑/๐๙/๒๕๐๒
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๓
นายยุทธการ สะระณะ

๑๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๔
นายรัฐธรรม ภูริสัมพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๕
นายเรืองฤทธิ

์

บุญประสพ
๒๔/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๖
นายวงศ์อนันต์ อินทร์ยงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๗
นายวรพงษ์ ศักดิแก้ว

์

๑๒/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๘
นายวันชัย แต่งตัง

้

๑๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๕๙
นายวันชัย ศรีรักษา

๐๘/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๐
นายวิชาญ ไกรณรา

๒๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๑
นายวิญญา อินทชาติ

๒๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๒
นายวิลัยศักดิ

์

คชโกศัย
๑๘/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๓
นายศรชัย ชัยศรีรักษ์

๐๘/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๔
นายศราวุฒิ คงแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๕
นายศักดา สุดภัย

๓๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๖
นายศักดินันณ์ ปรีชาหาญ

๑๗/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๗
นายสงคราม เมฆจินดา

๒๗/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๘
นายสถิต โกหนด

๑๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๖๙
นายสมชาย สืบพงค์

๑๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๐
นายสมพงษ์ แก้วดี

๑๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๑
นายสมรักษ์ แสงมณี

๐๗/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๒
นายสรรเสริญ สุขเจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๓
นายสันติชัย เงินพรัก

๑๘/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๔
นายสิทธิพร โกศล

๐๖/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๕
นายสุกิจ ศรีศักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๖
นายสุเมธา กิงทอง

่

๐๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๗
นายสุรสิทธิ

์

กายจนประทุม
๐๖/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๘
นายสุรินทร์ บุญศรี

๑๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๗๙
นายสุริยา ทองเกิด

๒๓/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๐
นายอดิศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๑
นายอดิศักดิ

์

เกิดคำ

๒๒/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๒
นายอนุชา สุขนิตย์

๐๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๓
นายอนุชิต ฤทธิชัย

๒๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๔
นายอัฐพล อ่อนเอียม

่

๑๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๕
นายอัมรินทร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๖
นายอุดมศักดิ

์

เผือกเนียม
๒๓/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๗
นางสาวกัณฐิกานต์ ภิญโญ

๐๘/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวขวัญภิรมย์ พรหมทอง

๐๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๘๙
นางขำจิตร วิเศษศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาวจิราภรณ์ อินทร์เรือง

๒๙/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวจุฬาพร ภูธร

๑๘/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๒
นางสาวเจษฎาพร หลีบุตร

๒๖/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๓
นางสาวทัศณีย์ ตังแก้ว

้

๑๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๔
นางสาวทัศนีย์ มีใหม่

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๕
นางสาวธิดารัตน์ นุ่มนวล

๑๗/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๖
นางสาวนริกา ศรีสินธ์

๐๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๗
นางสาวปาริฉัตร สุวรรณแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๘
นางสาวพนิดา จันทร์ดำ

๒๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๐๙๙
นางสาวพรทิพย์ นาคง

๑๐/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๐
นางสาวพิกุลทอง ชีวิโต

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๑
นางสาวพีรพรรณ หิรัญเรือง

๐๙/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๒
นางสาวรจนา จันทร์คง

๑๙/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๓
นางสาวฤทัยรัตน์ เพ็ชรอาวุธ

๐๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๔
นางสาววรรนิสา จิตรอำนวย

๐๗/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาววันทนีย์ เทียมเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๖
นางสาววาศินี ขำสุวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๗
นางสาววาสินี

อุณหสุทธิยานนท์
๑๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๘
นางศิริลดา ดะหวี

๐๓/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๐๙
นางสาวสิริมา สมศรี

๒๖/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๐
นางสาวสุภาวดี จันทะนา

๒๐/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๑
นางสาวสุลาวรรณ์ มงคล

๑๘/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๒
นางสาวอรอุมา เครือแบน

๐๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๓
นางสาวอัจฉภรณ์ สุขกำ

๑๕/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๔
นางสาวอาภรณ์ ศิริประเสริฐ

๒๐/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาวอุทัยวรรณ เรืองวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวโอปอ จิระภิญโญ

๑๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๗
นายประสงค์ แย้มเยือน

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๘
นายเฉลิมพล แย้มเยือน

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๑๙
นางขวัญญดา วิชิตะ

๑๑/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวสุกัญญา ฉวีภักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๑
นายนพรัตน์ จิตรเชือ

้

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๒
นายสุริยา จิตรเชือ

้

๒๕/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๓
นายวสันต์ ตรัมาลา

๐๖/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๔
นางเพ็ญศรี จันทร์ภักดี

๒๖/๐๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๕
นางสาวจิราภรณ์ วัฒนพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๖
นายเอกพงค์ วาตะภรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๗
นายสถาพร แขวงเสวียด

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๘
นางสาวปนสุรางค์ ชูชาติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๒๙
นางสาวณัฐฑิตา ยงค์

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๐
นายสุรเดช แสงมณี

๑๒/๑๒/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาวปุณยาพร แสนสุวรรณ์

๑๕/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาวอรอนงค์ เทพพิทักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวพนาภรณ์ สมทรง

๒๐/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๔
นางสาวสามารถ เชยบัวแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๕
นางสาวจันทร์นภา ทาน้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๖
นายอดิศักดิ

์

คงคาหลวง
๒๙/๑๐/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๗
นายวุฒิชัย มีพิมพ์

๒๕/๐๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๘
นายญานพนธ์ ตรัยพรวรยุตก์

๑๙/๖/๒๔๙๘
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๓๙
นางจิตสอางค์ ตรัยพรวรยุตก์

๑๒/๗/๒๕๐๑
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๐
นายโกเมศ พิชิตพงศาภรณ์ ๖/๙/๒๕๓๙ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาวรัตจนะ คงเกิด

๑๘/๔/๒๕๒๒
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๒
นายนัฐพล กาญจนดิษฐ์ ๘/๖/๒๕๔๐ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๓
นายวันชัย พละเลิศ

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๔
นายศรราม บุญศรีโรจน์ ๑/๘/๒๕๓๗ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวนิลาวรรณ เหล่าจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๓๖

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๖
นางสาวรัตนา จันทร์ก๊ก ๔/๑/๒๕๑๔ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๗
นางสาววรรณวิษา คงสุทธิ

์

๑๒/๓/๒๕๓๐
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๘
นางสาวสุกัญญา นาคทองกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๔๙
นางผานิต ทองย้อย

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๐
นางสาวสุกัญญา ทิพย์สุข ๖/๔/๒๕๓๗ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๑
นางสาวอนงค์พร นิลนุ้ย ๓๐/๓/๒๕๓๐ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๒
นางกิติยา ปนแก้ว

๒๙/๕/๒๕๒๙
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๓
นางสุธิสา ทรายแก้ว

๒๗/๙/๒๕๑๙
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๔
นางสาวอรจิรา ศรีรืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๓๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๕
นายไชยวัฒน์ เพ็ชร์มณี

๑๑/๐๗/๒๕๓๒

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๖
นางสาวสุพิชชา ลำเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๗
นางสาวณัฐนิชา นวลนุ้ย

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๘
นายธนดล พันธ์รังษี

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๕๙
นางสาวจารุวัลย์ วังฉาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๐
นางสาวกุลธิดา ด้วงเขียว

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๑
นายสุรชน วัชระเมธากุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวพรชิตา จิตร์สุคนธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๓
นายสิทธิพร ธรฟทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวเกวริน ไชยโกฎิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๕
นายจีรวัฒน์ ลิมวงค์

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๖
นายวีระพันธ์ จันทร์ฤกษ์

๒๙/๐๕/๒๕๒๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๗
นายธรรมรัตน์ ประดู่

๓๐/๐๔/๒๕๔๐
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๘
นางสาวภาวิณี ทองโอ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๖๙
นางสาววิลัยวรรณ ทิพย์เกิด

๑๕/๐๗/๒๕๓๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ คีช่วน ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงกัณฐิกา แซ่ลิม

้

๒๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงณัฐณิชา กุศประเทศ

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงพรพรรณ ปะปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงสุธิดา พรหมวงษ์

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงวรันธร นัยประสิทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงกชมน พลบำรุง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงศุภิกา คชสิทธิ

์

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายภูวิศ เหมือนเส็น

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญพัฒน์

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงกริษฐา แซ่เตือง

้

๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายฤทธิพร ฤทธิพันธุ์ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์สุบรรณ ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายปยวิศร์ มะลิวงศ์

๑๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายณัฐภัทร ศรีประวรรณ์ ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงปยนันท์ แก้ววิเชียร

๒๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายปณณธร อินทร์แก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงอริษฐา ใหม่สร้วง

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายอรรถพล อินทาวุธ ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ สมพงศ์

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายสุรกานต์ ศุภลักษณ์ ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายไรวินท์ นฤมิตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงรัญชิตา จันทนานนท์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงญาลิสา จำรัสเนตร

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเลียง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงนันท์นภัส มะลิทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ โฉมพงศ์

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงคุนัญญา สุวิมาน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายอิทธิพล ขุนชำนาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายภาคภูมิ รุจธนดลโภคิน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ คงคาหลวง

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายชยพล นุ่นเนียบ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงธิญาดา มีสัตย์

๒๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา สุดชดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธานตะวัน คงเมือง

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายชัยวุฒิ บางจาก

๒๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงภิลิษา เอกสมบุญ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายวริทธิพล คงชล ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงนิภาภรณ์ สุทธิสาร ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงณัฐธิชา รามมาศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงภัทรธิดา เขียมวัชระ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายอัมรินทร์ มีแก้ว ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงสุพัตรา มากยิม

้

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายวิริทธ์พล ปานนก

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายอณาวิน ยีสุ่น

่

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงเกศรา ศรีวายพราหมณ์ ๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา ไชยทิพย์ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงจิรารัตน์

เปลียนศรีคงเมือง

่

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายเมธัส พรหมปาน

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ โสมล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายทศภาค จันทร์โชตะ

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายอรรถพล เกษสอน

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายพีรภัทร คงเมือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงศุภดา โกละ

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงฐตกมล เจียมวิจิตร

๑๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายกิตตินันท์ กลำน้อย

๒๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ หวังจงเจริญ

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายศรุต แก้วกาญจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายณัฐดนัย ระฆังทอง ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายจักรภาค นาคถ่าย ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสร้าง

๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงดาราวดี ทองมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายพัชรดนัย เทพมงคล

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายชัยมงคล ลิมปพยอม

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายธนศักดิ

์

ไชยยศ
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงภัทราวดี มุ่งใหม่

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงสิรินทรา ทับมาก ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายสิทธิชัย ปยบรรพต ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายนัทธพงศ์ คงเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายเจษฎา ซุ่นหย่อง

๒๘/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายเสกสรร พรมราช

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายสตาค์ เกสรินทร์

๓๖/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงชุติมา แก้ววิริยะ ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงรัชดา จีนกิม

้

๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กันธิยา

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงพรพิมล คงชล ๙/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายจักราวุธ ปานมัน

่

๑๗/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๗
นางสาวสุธาสินี เรือนไทย

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๘
นางสาวพัทธวรรณ บุบผาคร

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๔๙
นางสาวกษมภร เชือจักร์

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๐
นางสาวฐิติมา มีแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๑
นางสาวพรรณพษา เข็มเล็ก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงพิมพิศา รักษา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงกนกศรี นวลหนู

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงนวรัตน์ ทรัพย์กอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๕
นางสาวมรรณริกา กล้าหาญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๖
นางสาวธัญญรัตน์ โคตรพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๗
นางสาวเกศราพร เกตุรัตน์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๘
นางสาวณัฐลดา พรหมแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๕๙
นางสาวลลิดา พิบูลย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๐
นางสาววิมลสิริ แก้วขำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๑
นางสาวปรียากรณ์ แซ่ลิม

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๒
นายพชรพล เรืองทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๓
นายภัทรงค์ สมบัติแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๔
นางสาวพัชรินทร์ สุพัฒน์แก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๕
นางสาวมุกดาวรรณ วิชัยดิษฐ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๖
นางสาวณัฐนิชา ศักดิเพชร

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๗
นายกฤษกร

เตชะวัฒนาพาณิชย์ ๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๘
นางสาวชนากานต์ กลำมะลวน

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๖๙
นางสาวธัญรัตน์ พราหมวงศ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๐
นางสาววริศรา ถึงเจริญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๑
นายภูริณัฐ รัตนรังษี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๒
นางสาวดารุณี ทองแผ่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๓
นางสาวอลิต้า ปทะวานิช

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๔
นางสาวกัญญารัตน์ อินทร์จันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๕
นางสาววิลาสินี พาลเสือ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๖
นายปริวรรต สุดเอียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๗
นายพงศธร แซ่ต๋าว

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๘
นายอภิวัฒน์ ยังชู

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๗๙
นางสาวอาลยา เทศงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๐
นางสาวธิดารัตน์ ถาวรพล

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๑
นายธรรณพล ยกอินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๒
นายตระกูล เกิดวัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๓
นางสาวเมธาวี ศรีพรัมวรรณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๔
นางสาวอนุสรา ถินท่าเรือ

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๕
นางสาวทัศนีย์ยา แต่งตัง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๖
นางสาวอัจฉรา วันเครือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๗
นายรณภพ ผาดแผ้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๘
นางสาวหฤทัย หัสโสะ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๘๙
นางสาวอักษราภัค ชูเอียด

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๐
นายธรรมรักษ์ โยธาจุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๑
นางสาวอรญา เครือรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๒
นายณัฐพนธ์ ฉัตรบรรยงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๓
นางสาวกมลวรรณ คงภักดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๔
นางสาวนุชนาฏ ไข่มุกด์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๕
นางสาวชานิตา สกุลพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๖
นายศุภณัฐ ชาตินรินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๗
นางสาวนัฐริกา บุญคง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๘
นางสาววรรณธพร ชาติอภิศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๒๙๙
นายณัฐิวุฒิ กุลขำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๐
นางสาวศิริกัญญา จินดา

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๑
นางสาวสุธิดา จันทร์แก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๒
นางสาววรกมล คงปล้อง

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๓
นายอธิวัฒน์ นามแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๔
นายทยกร ใจรังษี

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๕
นางสาวกนกวรรณ ลวณะสกล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๖
นายอัตธพล แดงเรือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๗
นายกฤษณะ การดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๘
นางสาวภัทรวดี ใจกว้าง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๐๙
นางสาวฐิติมา ไชยเทพ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๐
นายเถลิงศก ทองด้วง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๑
นายพงศ์ศิริ ฉิมแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๒
นางสาวนฤภร ไกรพันธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๓
นางสาวพัชราภา รอดเข็ม

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๔
นางสาวประกายพร อนุอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๕
นางสาวธันย์ชนก หมาดเส็ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๖
นางสาวธนารีย์ พัชราพงศ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๗
นางสาวพิมพร พรหมจรรย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๘
นางสาวอภิชญา ทองมาก

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๑๙
นางสาวเกตุสรินทร์ ปานรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๐
นายเกรียงศักดิ

์

นวลงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๑
นายณัฐพงศ์ ไกรสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๒
นายเศรษฐพงศ์ ชืนวิเศษ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๓
นางสาวอาริยาฤดี ขจรธีรสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๔
นายชิตพล เรืองทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๕
นางสาวนัทธกานต์ อินทวิรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๖ นางสาวอนันตญาภรณ์
ทองปลอด

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๗
นางสาวรังสินี ทองสัมฤทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๘
นางสาวศรีนภา คงแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๒๙
นายเกียรติศักดิ

์

ฉิมมุสิก
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๐
นางสาวนัจนันท์ แก้วอำรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาวนฤตย์ฉัตร สินเกา

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๒
นายธนดล ด่วนเดิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๓
นางสาวกันธิชา ตรีเภรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๔
นางสาวอินทิรา สงพัฒน์แก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๕
นายจามร คงแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๖
นายณรงค์ศักดิ

์

นวลวัฒน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๗
นายธีรดนย์ แต่งตัง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๘
นายณัฐชนน ชุมชอบ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๓๙
นางสาวศิริมาศ แก้วอำรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๐
นางสาวเบญจวรรณ เกลียงกมล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๑
นายณัฐพล คุณสนอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๒
นายพชร สรไชยสัมฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๓
นายจิตติพัฒน์ เรืองเพ็ง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๔
นางสาวญาณิศา เกษแปน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๕
นางสาวเพ็ญนภา แพวิเศษ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๖
นายวรวัฒน์ ศรีหนูสุด

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๗
นายศุภณัฐ ผุดเผือก

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๘
นายกฤตพงศ์ เมฆสง่า

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายธนกฤต หิรัญวรกร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๐
นายสุธีรภัทร วิชัยดิษฐ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๑
นายพิสิษฐ์ ดำคุ้ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๒
นางสาวศิโรรัจน์ บุตรเลียม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๓
นางสาวนัฐยา หมืนแสน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๔
นางสาวจันลดา บุญสิม

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๕
นางสาวกฉมา ขุนอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๖
นางสาวณัฐสุดา ชืนพร้อม

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๗
นางสาวขวัญฤทัย กันรอด

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๘
นางสาวสิรินดา สุขอ่วม

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๕๙
นางสาวชณิตา หวังอีน

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๐
นายกิตติภณ ชุมพร

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๑
นายอนวัช เบ้าทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๒
นายณรงค์ศักดิ

์

เพ็ชรแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๓
นายชยรุจ เพชรศิริ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๔
นายนัฏฐวุธ คงเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๕
นางสาวภาวินี กุลเพชรกล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๖
นางสาวนัสรีย์ กูหมาด

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายปยพัฒน์ วิชัยดิษฐ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายปยพล วิชัยดิษฐ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๖๙
นายธรรมรัฐ โรจนบำรุง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๐
นางสาวภัทรนิษฐ์ อินทานนท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๑
นายพันธวัช รักบำรุง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๒
นางสาวมณีรัตน์ นฤมิตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๓
นายศุภณัฐ เลิศเกียรติบัญชา

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๔
นางสาวกชพรรณ บุญรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๕
นายภฑรกร จันทร์ภุชงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๖
นางสาวสิรินทิพย์ สุขเยาว์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๗
นางสาวสลิลทิพย์ สุขเยาว์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๘
นายปรเมศ มโนสาร

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๗๙
นายดนัย เกตุแก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงวัลภัคร คชฤกษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๑
นายพยุหพล สุขใส

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๒
นางสาวทิพย์ประทุม เคียนเขา

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๓
นายชัยนุวัฒน์ สุขใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๔
นางสาวนันท์นภัส กลันบัวเพชร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๕
นางสาวลินดา อนันตศักดิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๖
นายพัชรพล ศักดิศรี

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๗
นางสาวอนงค์นาถ กลางคลำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๘
นางสาวนิลาวัลย์ งามประดิษฐ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๘๙
นายทัตธน นวลคล้าย

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๐
นางสาวพัสตร์ชนก คงจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๑
นายวรากร สุทธิราช

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๒
นางสาวชาลิสา ประทุมทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๓
นายฐิติพงศ์ จินตนาวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๔
นายธนพัฒน์ วราชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๕
นางสาวจิดาภา เอียมมารุสร

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๖
นางสาวชนัญชิดา คงจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๗
นางสาวอริศยา จงอ่อน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๘
นายจิรายุ ฉิมวารี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๓๙๙
นางสาวปยะนุช หาญสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๐
นายกฤติมา ทองนวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๑
นางสาวสุนิตา แซ่ลิม

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาวธนัญญา แก้วหมดเมฆ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๓
นางสาวภัทรวดี เรืองวุฒิชาติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๔
นายสิทธิพล ขนบธรรมกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๕
นางสาวณัฐณิชา จงอักษร

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๖
นางสาวสุวภัทร สุบรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวธัญวรัตม์ ทิพย์สุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๘
นายณัฐกิตติ

์

บุญชิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๐๙
นายกรวิชญ์ เวชวิมล

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายอภินันท์ ศรีเกษ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๑
นางสาวภัตรวรรณ รักชาติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาวปริยาสินี ช่วยชนะ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๓
นายพีรนนท์ ชาวหมู่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๔
นายวิศิษฎ์ มีเดช

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๕
นายเกียรติศักดิ

์

พรหมอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงกนิษฐ์นันท์ ฉิมพลีศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๗
นางสาวนภัสสร แสงทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๘
นางสาวขวัญฤดี บัวจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๑๙
นายอภิยา แข็งแรง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๐
นายกีรติกานต์ จันทร

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๑
นายนพดล เจริญพร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๒
นางสาวยวิษฐา บัวเสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๓
นางสาวนันทิชา พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๔
นางสาววรรณวิภา เพ็งสกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๕
นางสาวศุภมาศ ใจนิรัตน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงศศินิภา รอดสัน

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๗
นายวัชรพงษ์ ศรีฟา

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๘
นายวริทธิ

์

นิลจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๒๙
นายอนุสรณ์ บุญแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๐
นายพีรณัฐ อุทัยพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๑
นายกฤษณะ นะประสม

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๒
นางสาวจณิสตา สดรุ่ง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๓
นางสาวชนัฎดา พวงสมบัติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๔
นางสาวบุญยานุช อ่อนนวล

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๕
นางสาวณัฐณิชา แสงจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๖
นางสาวปนอนงค์ สุขแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๗
นางสาวฐิติพร ประดิษฐมล

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๘
นางสาวพิชญ์สินี หลีหรับ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๓๙
นายวัศพล เดชารัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๐
นายพัทธนันท์ ภูมิไชยา

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๑
นายอาทิตย์ รักกะเปา

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๒
นายชิษณุพงศ์ จ่อมณีรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๓
นายมนต์ศักดิ

์

ทองเดิม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายภราดล รักษ์สังข์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๕
นางสาววรรณรดา นาคทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๖
นายวรศักดิ

์

ร่วมพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๗
นายภานุเดช สารภี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๘
นายภัคพล หลิมพันธ์โชติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๔๙
นางสาวอรอุมา หีตสองแพรก

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๐
นายกฤษฎา วิชัยดิษฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๑
นายตันติกร จวนมาศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๒
นายพัฒนะ บุญปล้อง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๓
นายพิชิตพงศ์ สุขแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๔
นายชินดนัย เทียวแสวง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๕
นางสาวอธิตา กลินหอม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๖
นางสาวนวภรณ์ สอนเนียม

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๗
นายนนทสิทธิ

์

นาคดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๘
นายปนพ วสุรัตน์ภัสพร

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๕๙
นายธราดล หวานสนิท

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๐
นายกิตติพิชญ์ นพฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๑
นางสาวนันทิชา ชาญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๒
นายฏัณฐณัฎฑ์ ไกรรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๓
นายธนกร แกะประจักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๔
นางสาวภัสรา หมิกพิมล

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๕
นายรณกร เกษตรเกรียงไกร

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๖
นายวรวัฒน์ ถาวรพจน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๗
นายพงศกร ทองตำลึง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๘
นายเอกพงษ์ เมืองขำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๖๙
นายราม เจริญภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๐
นายศุภกฤต อยู่จุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๑
นายธนกร ศรเกษตริน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๒
นายธนชัย การดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายเพทาย แก้วอำรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๔
นายพงศธร สระกอบแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๕
นายศิริพงศ์ เมฆสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๖
นายรัชชานนท์ ช่วยสุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๗
นายคีรพัฒน์ กลัดทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๘
นายหัสชัย วงศ์สุนทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๗๙
นายจักรีริน หนูคง

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๐
นายสุทธิศักดิ

์

เสมียนเพชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๑
นายพุทธิพงษ์ ยิงยงค์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๒
นายวันฉัตร เกิดอุดม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๓
นายวาริช อักษรไทย

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๔
นายพรรณพษา พรหมขำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวสุมินตรา แสงโพลง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๖
นายศูจน์กาญจน์ อักษรกาญจน์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๗
นายสุรศักดิ

์

ทองหลบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๘
นายอภิสิทธิ

์

จันทร์บัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๘๙
นางสาวชลิตา ตลับทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๐
นายภูริณัฐ เพชรทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๑
นายบวรศักดิ

์

นาคบุญช่วย
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๒
นายวีระวัฒน์ สุวรรณรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๓
นางสาวธิญากร ทองคง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๔
นางสาววรนิษฐา สุขประสิทธิพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาววิมลนัฐ บุญเชิด

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๖
นางสาวนภัสสร กลับรินทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๗
นางสาวกัญญาณัฐ สวัสดิพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๘
นายอิทธิพล อินทรกำเหนิด

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๔๙๙
นางสาวนัทธมน ยิมประเสริฐ

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๐
นางสาวปริยากร เสียงหวาน

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๑
นางสาวอารยา สมศร

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๒
นางสาวเกวลิน บุญแทน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๓
นางสาวณัฏฐรี เพชรรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๔
นางสาวกุลิสรา นิคะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวณัฎฐชล บุญรักษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวจิดาภา บุญทองขาว

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๗
นางสาวสุชามาส ไชยสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๘
นายกวนอู ภู่ศิริวัฒน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๐๙
นางสาวโศรยา คงเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๐
นางสาวอทิติยา สรรพา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๑
นางสาวชนิภรณ์ บุตรเรืองศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๒
นางสาวณัฐณิชา บุญรัศมี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๓
นางสาวสุภาวรรณ พรหมอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๔
นายเจษฎา แซ่ติง

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงเกตุชนก เกตุชู

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๖
นางสาวธัญวรัตม์ สุทธิพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๗
นายณัฐกรณ์ นาคนอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวรสิกา จุไรรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๑๙
นางสาวอิณธิรา สถาพรหม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๐
นายพรเพชร สาโรจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๑
นางสาวณัฐภัทร พรหมเทพ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๒
นางสาวอรนภัทร จันทร์ดำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๓
นางสาวจุฑามณี สีนอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๔
นายอธิศ หิรัญรัตนธรรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๕
นางสาวธิดารัตน์ ธรรมบำรุง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๖
นายวงษกร ปรีชา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๗
นายกิตติพันธ์ วิเศษวงษา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๘
นางสาวจิรวรรณ แก้วบัวทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๒๙
นายวงศธร เจริญกิจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๐
นายวฤทธิ

์

แดงมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๑
นายธนกฤต พิทักษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๒
นายภูมิเพชร

พรพลประชาสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๓
นายภูมิชณัฏฐ์

์

สังวาลไชย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๔
นางสาวเพ็ชชรี นาคแปน

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๕
นางสาวชลดา ชุมวระ

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๖
นางสาวนฤมล ต๊ะใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๗
นางสาวณิชา เจริญผล

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๘
นางสาวปุณยนุช กรดเสน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๓๙
นายชญศักดิ

์

ณ สุวรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๐
นางสาวสโรชา ทรศัพย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๑
นายพิริยะ กลินแจ้ง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๒
นายพงศ์พิช หุตารมณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๓
นางสาวอัญญรัตน์ บุญชู

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๔
นางสาวขนิษฐา เฉลิมเกียรติ

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๕
นายธนภัทร คงแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๖
นายจิราธิป วิทยานุศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๗
นางสาวธนัญญา วรรณมาสังข์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๘
นางสาววรรณิดา ทองขำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๔๙
นางสาววารุณี นาคสุวรรณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๐
นางสาวมัลลิกา รักษาทรัพย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๑
นางสาวแก้วมรกต พยัคฆรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๒
นางสาวธัญญาภรณ์ รอดสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๓
นางสาวจิราพรรณ หลิวคง

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๔
นางสาวเกษริน เพชรรักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๕
นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๖
นายชนุดร กาญจนศิลป

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๗
นางสาวชลิดา ศศิเดโช

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๘
นายอรรถพล นเรนทราช

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๕๙
นายภูวดล วานิช

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๐
นางสาวกัญญาภัค ระวังวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๑
นางสาวสาธิตา หวังวิศวาวิทย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๒
นางสาวสุวรรณี ผุดสุวรรณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๓
นางสาวกนกลักษณ์ จรดิฐ

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๔
นางสาวรุ่งนภา รักเมือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๕
นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรสังข์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๖
นางสาววิริญาภรณ์ ตารมย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๗
นายอัศวิน หงส์จินดาวุธ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๘
นายปฐมฤกษ์ อัศวนากุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๖๙
นายสรารัญ ทองใหญ่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๐
นางสาวศรสวรรค์ ทองคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๑
นางสาวสมิตานัน กอบสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๒
นายเจษฎากร ไกรสิทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๓
นายชิษณุพล เฉลิมฉัตรรัศมี

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๔
นางสาวรชนก เปรมปรีดารักษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๕
นางสาวมธุรดา สุริยะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๖
นายเจษฎา มีวิเชียร

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๗
นางสาวธนภรณ์ ชูสุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๘
นางสาววันวิสาข์ แก้วสะอาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๗๙
นางสาวอติกานต์ ชัยสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๐
นางสาวผกามาศ จักรสาน

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๑
นางสาวปาริฉัตร จิตร์มุ่ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๒
นางสาวมลธิชา พลลือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๓
นายอุกฤษฎ์ จันทะศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๔
นางสาวอนุสรา พรมเกิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๕
นางสาวศศิวิมล ขำนัน

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๖
นางสาวจันทร์สุดา สุขบางนบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๗
นายภัทราวุธ ฉิมสะอาด

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๘
นางสาวปวีณ์ธิดา สกุลกิจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๘๙
นางสาวศศิมา อินทร์จันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๐
นางสาวคคนัมพร วงศ์สุบรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๑
นางสาวจิดาภา สุวรรณ์นาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๒
นางสาวชฎาพร เพชรชนะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๓
นางสาวชาลิสา สุธาทร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๔
นางสาวจิตษฎาทิพย์ พัฒนเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๕
นางสาวสมกมล สรกุล

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๖
นางสาวกิงกาญจน์

่

ช่วยสุ่น
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๗
นายตนุภัทร จาทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๘
นายศุภกิต แก้วกัญญาติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๕๙๙
นางสาวภัทรานันท์ แซ่จิว

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๐
นางสาวสรัญญา เกตุกัณหา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๑
นางสาวนริสรา ชูขันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๒
นายเจษฎา สมมุติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๓
นางสาวจินดารัตน์ สังข์ทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๔
นายปธานิน เสถียรรังสฤษดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๕
นายกล้าณรงค์ เปล่าเล

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๖
นางสาวอธิตา ลายเขียน

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๗
นายธัชพล ภิรมย์นก

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๘
นางสาวดวงกมล วงกาษา

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๐๙
นายนนทพัทธ์ สังข์สำราญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๐
นายณัฐพงศ์ รอดเกิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๑
นายวีรากร เรืองวิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๒
นายนรชน บุญทวี

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๓
นายศุภกรณ์ นาคมณี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๔
นายอลงกรณ์ ชูนาวา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๕
นายธรรมธัช ทรรศนียกุล

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๖
นายสมพงษ์ ด้วงทองกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๗
นายนภสินธ์ ไชยนาเคนทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๘
นายสิริโชค สมภักดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๑๙
นางสาววิชุดา ทาระบา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๐
นายพีรพัฒน์ คงสกุล

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๑
นายธีรเจต แก้วหีตนุ้ย

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๒
นายภัทรดนัย วิเศษกลิน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาวจิดาภา มณีนิล

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๔
นางสาวชนกนันท์ แซ่ตัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๕
นายรัชตะ เทียนชัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๖
นางสาวอรณิชา ผลผลา

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๗
นายธตรฐ สุขเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๘
นายธีรวงษ์ เพชรคงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๒๙
นางสาวสุดารัตน์ สว่างแสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๐
นางสาวฐิติชญา ชูขำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๑
นางสาวจุรินทร์มาศ พริงสกุล

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๒
นางสาวชนนิกานต์ เสมณี

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๓
นางสาวกมลพรรณ อำลอย

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๔
นางสาวศิริวรรณ สันตานนท์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๕
นางสาวณัฐนพิน แซ่ลิม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๖
นางสาวชลิตา เซียกสาด

๊

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๗
นายสุธิมนต์ เศวตเวช

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๘
นางสาวนงนภัชร์ บุญเหลือ

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๓๙
นางสาวปนัดดา ไมอินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๐
นางสาวณัฏฐณิชา บุญมี

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๑
นายธรรมรัฐ ธุวรัฐคีรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๒
นางสาวพรพิมล เกือสกูล

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายธนเดช คงฉาย

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายพัชรพล กลินถนอม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายธนงศักดิ

์

เมฆลัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายธันวา ชราลักษณ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายชัยวัฒ โพธิบัติ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ใจงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายธนภัทร นำทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงนันท์ชพร เอียดสุวรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงพิมพิศา เกล้าชู

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงเกศรินทร์ นามเครือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงลภิส โกปกเซ่ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงศศิวรรณ สุวรรณศักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงวราสินี ดินสวัสดิ

้ ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงชาลิสา มีบุญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายจิรายุทธ เกิดอุดม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายธนากร จินดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายภูวิศ ทองอนันต์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายนรายุทธ จิตสว่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงอภัสรา ชูแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงณิชารีย์ เผ่าเพ็ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงสุชาวดี ไพฑูรย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงจิดาภา ศรีพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงรุ่งนภา จงพัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายวีรศักดิ

์

เอกวงษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายณฤเบศ หนูพลเดช

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยโกฏิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายรัฐภูมิ แสงสุริยา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผลาสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงพัชรินยา มาตรภมร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายกิตติพัศ เพชรน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงพิมผกา แจ่มขาว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ปรีชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายชลกร ขุนทองแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายทรงเกียรติ บุณกานนท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงนภาพิศ พรหมมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายภูรินทร์ จันทร

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายอชิรวัตร ถินแก้ว

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายนัธพงศ์ ขาวจุ้ย

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายภัทชรพล อินปญญา

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ประดับพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธีรภัทร รัตนจิตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงศรีไพร ดวงภักดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงธมลวรรณ วิจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์แก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงศรีสกุล ยีโถ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงอุดมพร ผากา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงอ้อยควัน

่

ไม่มีนามสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงณัฐวดี อินทชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงณัฐมน อาจมูลตรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงณิฌาภัทร ทองปาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงปกิตตา แพรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายศิรสิทธฺิ

์

คงเหล่
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายอภิชาติ พรหมโชติ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายสุชาติ ฮงทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายนฤพันธ์ เปาอินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ตรีรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายธงไชย บุญสงเสริม

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวุฒิชัย อ่อนสี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายณัฐพล นันทเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายจักรินทร์ โต๊ะแอ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุกานดา เบียวสถิตย์

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงวาศินี กาญจนอักษร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายวีระยุทธ แตงกรด

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายนรวิทญ์ แก่นแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายชลสิทธิ

์

แสงเมือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายเตชสิทธิ

์

แก่นแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๐๙ เด็กหญิงเพชรศิริมาศ ทรัพย์เพชร
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายอชิรวิทย์ ทองกรอย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงธยานี สงวนศิลป

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายกฤติน เช้าวังเย็น

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายสิงหา ใจกลำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงฐาปนี อินทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายพัสกร กลับน้อม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซอย 10 วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายกฤตินนท์ ริยาพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองมาก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

หนูทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายพิพัฒน์ นาคดุก

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงกัลยานี ทองกระจ่าง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงเก้า ธรรมเจริญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงเขมมิกา เอียดบัว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงณัฐนิชา เพชรขุ้ม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ ทวยเจริญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงดวงฤดี สงพรหม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงดวงวดี สงพรหม

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนภัสสร ธานีรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงนฤมล เพชรนาค

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงนิรัชพร ร้องเพ็ง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงเปมิกา พุ่มพร

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงพิมลรัตน์ นาคประสม

๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ อนันตณรงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายชลนที มากบุญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายนฤเบศร์ สุดใจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายบูรพา จันนุบิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ แดงบรรจง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายศุภณัฐ หวานสนิท

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายสุริยัน อ่อนเอียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วชล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพกล่อม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงชนากานต์ ดำรัตนมณี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงชุติมา สระใหญ่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงปยะฉัตร ขอมราช

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงภัทรวดี วัฒนานนท์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ หวานนุ่น

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุนิตา โนนโสภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงอัจฉรา จันทระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายธรรมนูญ นวลรอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงธีราพร สระทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงพิมพ์รดา ซา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงจีวรรณ ไพรวัลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายเจริญพงษ์ ย่องแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายเมธาวุฒิ โกละกะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายสันติชัย นาคกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พัฒน์ชิต

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงภานิตา ทองลิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายกรพัฒน์ ศรีสุวรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายกวิน ฉันทร์รักวงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายนพดล ใจไว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายณัฐกิตต์ บุญช่วย

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายทัตพงศ์ รอดพันธ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงปยธิดา ทองพรหม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงทิพย์ติมา ยศเมฆ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายกอบเดช ดำทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๖
นายกิตติพงค์ พัฒสังวาล

๒๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๗
นายเกียรติศักดิ

์

ปะทะวานิช
๒๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๘
นายพงศกร เสวตเวช

๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๖๙
นายพรพิพัฒน์ เทียงประชา

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๐
นางสาวจุฑามาศ แก้วกาญจน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงนฤมล กลับน้อม

๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๒
นางสาวนิติยากรณ์ พงศ์สมุทร

๒๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๓
นางสาวสิริมา จิตตานนท์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๔
นายจิรายุทธ ไชยเพ็ชร

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายจีรพัฒน์ วงศ์สนิท

๐๔/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๖
นางสาวสุชาวดี สุชาติพงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๗
นางสาวจันทิมา โกละกะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงชาลิสา ช่วยทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๗๙
นางสาวเพรชรัตน์ บุตรชน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๐
นายธีรพงษ์ ยอดรัก

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๑
นางสาวอนุสรา ศิริรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๒
นายอภิสิทธิ

์

แก้วกัญญาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๓
นางสาวกัญญาภัค นวลรอด

๒๖/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๔
นางสาวสุภาวดี คงประจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๕
นายธนดุล สุขพิบูลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๖
นางพิมพ์มณี พิมพ์ลอย

๑๗/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๗
นางสาวมนภา เหลือขำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๘
นางสาวปรีชยานุช บุญชู

๑๒/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๘๙
นางสาวพรนภา ไชยสุวรรณ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงนันศิตา สืบไทย

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงณฤดี ลีจ้วน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูสงวน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หนูเขียว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเพชร วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๔
นายภูริณัฐ บัวลอย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายศุภณัฐ วิเชียรวัฒนา

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายสุทธิพจน์ นาคบำรุง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๗
นายอภินัทธ์ แสงประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอรษา งามประดิษฐ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๗๙๙
นายวีรเทพ ไชยฤกษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายณัฏฐวุฒิ วงศ์แข

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายธนวิชญ์ แซ่ด่าน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายธีรภัทร อินชู

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายปฏิภาณ ชาตะกูล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงกรณิกา ใจกว้าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงจันทมาส เมืองมี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงชญาณี สุทธิเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองชัย

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงปรารถนา สมพงษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปลืมใจ

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงลลิตภัทร กุลรัตนมาศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงวรรณิษา จิตรโสภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงศุภาวรรณ จีนกิม

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงสาริญา เพ็ชรนาค

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงโสรญา เกษบุรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงอรวรา ทองคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายทัฬห์ตวัน คงเทพ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายปวริสดิ

์

สุวรรณพงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายภานุเดช เข็มสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๑๙ เด็กชายรักษ์ประดิษฐ์
สวัสดิเมือง

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายลัทธพล เฝอไชยศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายศุรณัฐ เสือเดช

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคแปน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงจันทนภา ทับหิรัญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงนริศรา เมฆสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงนฤกานต์ ผ่องแผ้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายนันท์นภ้ส จันทร์ฤกษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงนารา เพียรมงคล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงไปรยา บัวดัด

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงรัญชิดา วระศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล สอนขำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงศวรรยา เพ็งบูรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงอัญธิดา นุชนุ้ย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายกวี พงศ์เตรียง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายดนัสวิน เพชรสุวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายธนเดช อุบลกาญจน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายนรวิชญ์ ศรีปราชญ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายนฤเบศ เดชมณี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายยุทธภูมิ เจริญแพทย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายวานุชัย บุญกิจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายวีรภัทร สันตจิตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายอนุชา ชาญณรงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายอนุชา คงไพร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายอภิรักษ์ มาทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงกิตติยา จันทนานนท์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงชณิฎา ชุมบ้านยาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงชลดา ใจงาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงชลธิชา สายพิณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงณัฐวรา กุลศิริ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงณิชนนท์ ใจกว้าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงณิชากร รุ่งรจนา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงธรรมสรณ์ ชูทวด

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพัชราพร เถาว์ลาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอโนมา หงษ์ทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงอลีนา คงปลอด

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายชุตินันท์ สมบัติมี

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายธนภัทร มีคลองแบ่ง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายนภเกตน์ ปราบอักษร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายวิริทธิพล

์

แก่นแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายศราวุท จิระนิล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายศิวกร พรประสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายศุภณัฐ สอนขำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายสิทธิกร พรหมเลิศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงกชวรรณ แสงสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุญแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงจามจุรี นาคแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ดำสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัฐนรี พิสุทธิโกศล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงณัฐรดี จิรานันท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงปนนรา บริพันธ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงพัชรวรรณ วิชัยดิษฐ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงภัทรลภา กรดเกล้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงมนัสวี สุพรรณพงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงเยาวภา มัชฌิม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงวาทินี แก้วโรย

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แสงวิจิตรกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงสุพรรณษา สวัสดิกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายณัฐพงค์ เมฆเสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายธีรภพ พันธ์จินา

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายบารมี มาศทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายพีรทัด ทองแดง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายวัชรพงศ์ สุวรรณรัตน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายศนกฤษณ์ ธรรมเจริญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายอานนท์ ขำคม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายเอกกมล มุณีจินดา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงกาญจนา นกเผือก

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงฑิตยา ศรีน้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ ผ่องแผ้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงดลญา พรหมเจริญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ีบุญคง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ อินทรักษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงภัทรธิดา บำเพ็ญวโรดม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงภัทรวดี กำมะลวน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสุชาวดี บุตรทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุมัณฑนา อาวุธ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุวรินทร์ มีชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายกฤษณะ ชนะภักดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

เดชชนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายบพิตรภิมุข สุขต้น

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายปฐมพร อ่อมน้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายปริญญา แท้นทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายเพ็ชพงษ์ ทองอร่าม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายวรกานต์ อินทมาศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายวันฉัตร ระฆัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายวุฒิกร รอดไทย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายสุเกษม เกิดกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายอธิรุณ ประทานทรง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๘ เด็กหญิงเกียรติญารัตน์
เพชรรักษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงจารุวรรณ เดชมณี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงจิณณพัต ศรีศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงชนากานต์ ใจงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงฑิตยา ทองชะอม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทศเวช

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงณัฐชนิดา พวงมาลา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงณัฐชยา เพ็ชรชำนาญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงนภสร กอบวัฒน์กุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงนฤมล ประพัฒน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงปานชนก ขุนณรงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๑๙ เด็กหญิงปุญญิศานันท์
สังข์ไขย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงพรชนก จงพัฒน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงพรนภา กอบวัฒนกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงวิรัญญา พัฒน์ชู

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงศศิประภา ชูเมฆ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงศศิวิมล อินทรพัฒน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงสิริยากร หนูจันทร์แก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงสุภาวดี เรืองเพชร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงสุวรรณา แปนหอม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอพิชญา แก้วมีวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงอัญชุลีพร หนูจู

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายคีตศานต์ วิชัยดิษฐ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายจักรภัทร นุ่นยัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายชัยอมร เพชรดำดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายฐานันดร์ วงส์ท่าเรือ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายฐาปกรณ์ โรจนชีวะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายณรงค์กร เกษเพ็ชร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายธนภัทร ชูประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายนันทพงศ์ ธรรมรงค์รัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายปณิธาน เรืองฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายภัทรพล ศรบุญทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายภูริณัฐ แก้วพงษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายศุภณัฐ แซ่ลิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายอิทธิพล จิตสงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงกฤติยา สีวีรกุลไกร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกัญจนา หีตหนู

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงจิณห์นิภา แก้วแดง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงชญาฎา จันทร์ทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทองนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงณิชารีย์ ไพริน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองชนะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงทิพปภา สุขกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ศักดิศรี

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงธนวรรณ โยธารักษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงธิดาชนก คชรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงนวนันท์

สุรัตนะพราหมณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงนันท์นภัส สว่างศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงนิชานันท์ จันทร์หนองไทร

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงเบญจมาพร เสมียนเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงวิชญดา เกิดพิกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์มณี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญนำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายคงศักดิ

์

ประพันธ์บัณฑิต
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ ภิรมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธนกร แสงอนันต์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธีรยุทธ ขุนวัง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธีริทธิ

์

ทองน้อย
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายพีรภัทร พูลธัญกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายภคธร มีนะพงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายภูชิสสา วรรณวิริยวุฒิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายรพีภัทร คงแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายพิสิษฐ์ ขำเกิด

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายวรทัต รอดทับ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายศรุต วิชัยดิษฐ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายสิทธินันท์ แดงมะแจ้ง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองฉิม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงเกตน์สิรี รำพึงนิตย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงขนิษฐา เพชรศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงเจตนิพิฐ ปญญา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงฐิติยา หีตหนู

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์เถียว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงธนภรณ์ คุ้มเสถียร

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงพรธิดา ชูขันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๒ เด็กหญิงพรรณพระษา
เมืองพร้อม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ถินเทพา

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงวนันณ์ญา บุญพัฒน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงศราวดี สาครโยธิน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงศุภกานต์ ว่องย่อง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงสชาวดี จันทนิล

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงสุภัสสร สอนทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โมธารา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงอริสา หีตเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงอารยา จันทร์ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ทองพัฒน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายศุภนัฐ บัวลอย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายยศภัทร รัตนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายธัญพล เนตรอนันต์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายนิรัษฎา นาคประดิษฐ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีวิพัฒน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเกตน์สินี สุขเทพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงณัฐชพร มารมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงมณทิตา โยธิฏฐภรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เพชรจำนงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายชานนท์ ศรีคิรินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เทพรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายเมธัส ศิริสมบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงเบญญาภา ทองท่าชี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปรวิศา ศรีรินทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงวรรณนิศา ชัยคุ้ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงวิจิตรา ชูมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายอดิสรณ์ ดอกแย้ม

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงญาณิดา รอดไทย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงญาณิศา ทองคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงธมลวรรณ รักษาวงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงธมลวรรณ ทับทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ พิสุทธิพันธุ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงรัตนวดี นวมนิม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงวิชญาดา เทียนดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายเขมินท์ ตันหิรัญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายณัฐพล กาญจนวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายณัฐิวุฒิ สวรรค์จิตต์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายนฤเบศน์ ฤกษ์ดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายพงศกร สัมพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายพชร เพชรรอด

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายรัฐพงศ์ ถินท่าชนะ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายสหรัฐ บุญสู

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงออริยา โอชุม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายวนัทธพงค์ เกิดรักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายสิรวิชญ์ เมาลีกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายสุรบดินทร์ ถินท่าเรือ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ใจงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร รักษ์เดช

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงแพรวา สุขาพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงยุวดี ทองเฝอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงศุภิสรา อุนทรีจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ติบมาบุตร

๊

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุพรรณิกา ยอดดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายภคพัฒน์ คำอุบล

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายภูวิศ สมศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายสถาปตย์ มะดวง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายกันตินันท์ รอดศรีนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ เชือเจ้า

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายฐิติกร โสภานิตย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายปุณณัตถ์ โกละกะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายศิวกร ศรีมาลา

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายสัญทัต ไชยฤกษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงเมธาวี คงมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงสุชาวดี จังโล่ง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายกวิน ฉัตรเกตุกันภัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายเอกธนัช เหมหรรษา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงปณฑารีย์ เทือกสุบรรณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปการแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายณัฐภาส ขำเกิด

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายธนภัทร สุขนคร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงเกร็จมณี เลิกนอก

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงเยาวเรศ รักษ์นพรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุวรรณรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายสิริวุฒิ เกษเพชร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายอิศม์เดช จันทร์ปลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วอำรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงแวววรรณ ศักณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายกฤษติณ ทิพย์เดช

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายธรรศ โอมาก

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายสิทธิสาร ปานแปน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงเกตน์สิรี ทองสวี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงณหทัย บุญทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงปุญญิศา ประสิทธิเขตกิจ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงพัชรลดา สุวรรณมณี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายพิสิฐ อุดมการเกษตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายพีรพงษ์ ยิมรัตน์

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายวงศ์จิรพัส สังข์คร

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายวรฉัตร ศรีภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายวัชรพงษ์ บุญมา

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายศักรภพ หนูเกตุ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงโชติกา ทองทิพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงทิพยุภา พุทธศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงธมลวรรณ เพชรรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองประดิษฐ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายภูตะวัน เจริญวงศ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายวชิรวิทย์ นิลราย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายวัชรินทร์ อยู่ประสิทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพชรขุ้ม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงฟาใส ศรีไวยพราหมณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงลัลนา พัฒน์แช่ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงศศิธร ห้วยเส้ง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุวรรณรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงอรัญญา ไทรทรัพย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายสันหณัฐ เฮนะเกษตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอนุพงศ์ ช่วยสุ่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอัษฎา แมนเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ช่วยพัฒน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายกฤษณธร จันทร์ทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงกมลชนก สมบูรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงชนัฐศุภางค์ เคียนเขา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงภัณฑิรา พรหมคีรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายจักราช ดุกล่อง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายจักราวุฒิ พิมลศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายเทวฤทธิ

์

กลินม่วง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายภูวรินทร์ เสนารัตน์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายวรรธนะ ดำมุณี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายวิริทธิพล

์

จีระเสถียร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายสรรชาย ธัญญา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายสุวิจักขณ์ จันทร์เขียว

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ วสุธาพิทักษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วแสงสด

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เชิงสมอ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๖
นายเรืองศักดิ

์

ทองขาว
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๗
นางสาวพลอยธิดา สุราราษฎร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๘
นางสาวนงลักษณ์ หนอนไม้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๐๙
นายเจตณรงค์ จันทร์กัน

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๐
นายภัทรกฤต ทองปาน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๑

นายปณิธาน ชาญชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๒
นางสาวศศินิภา ชูประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๓

นายกฤษฎา สุขอุ่น
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๔

นายณพงศ์ ประดิษฐพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๕

นายวริทธิ

์

หอกแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๖
นางสาวเกษริน คงนาค

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงอรนลิน เคลือบศิลป
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๘

นายศุภณัฐ นาคทาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายแสนพัน พุฒทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๐
นายพงค์เพชร นุ้ยน้อย

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๑

นางสาวมัณฑนา ชุมเขียว
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๒

นางสาวธัญญรัตน์ ทองศิล
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๓
นายณัฏฐ์พงษ์ ชัยเพชร

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๔
นายศรัณย์ภัทร ขุนวัง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๕

นายอดิศร รักคล้าย
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๖

นางสาวจุฑารัตน์ นิจจันทร์พันธ์ศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๗
นายกฤษฎา เพ็งสมมุติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๘
นายจิตวัฒน์ ขนอม

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๒๙

นายธนธรณ์ เพียรจัด
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๐
นางสาวณัฐฐา เทพบุรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๑
นางสาวณัฐพีรา ไทยปาน

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๒
นางสาวธัญชนก เหล่าพราหมณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๓

นางสาวยูถิกา ฉัตรเกตุกันภัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๔

นางสาววิสุดา อุ่ยพัฒน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๕
นางสาวสิรภัทร นาวี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๖
นางสาวอัมรัตน์ ศิลปประเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๗

นางสาวณัฏฐณิชา บุญคง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงปฐวี จันทร์แก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๓๙
นายกิตติพงค์ โพธิเพชร

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๐
นายสิทธิพงษ์ บรรดาศักดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๑

นายสุรพล แซ่ว่อง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๒

นางสาวสุรีย์พร สินพรหมมาตย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๓
นายพงษ์ศักดิ

์

ทองปลอด
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๔
นางสาวเกศราวดี กรดเสน

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๓ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๕

นางสาวสุดารัตน์ นกศิลป
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๖

นางสาวอังคณา เพชรกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๗
นายพิรียพงศ์ เผือกเดช

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๘

นายธนาวัลล์ แก้วละเอียด
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๔๙

นายพัฒนพงศ์ เลิศไกร
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๐
นางสาวอรยา รัตนมณี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๑
นางสาววนิดา ชุมทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๒

นางสาวชนิกานต์ หนูสมแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๓

นางสาวภัทราวดี อ้นเขาวงค์
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๔
นางสาวปยธิดา เมืองคุ้ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๕
นายณัฐชกร รัตนเพชร

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๖

นายอนุวัตน์ คงสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๗

นางสาวคณาวัลย์ เทพสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๘
นางจาระวี โฉสูงเนิน

๒๓/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๕๙
นางดรุณี ลาศรีทัศน์

๓/๐๓/๒๕๑๘
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๐
นางดวงกมล นาคทุ่งเตา

๒๔/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๑

นางปนัดดา รัตนะ
๒๘/๐๙/๒๕๐๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๒
นางสาวสมบูรณ์ จินตุลา

๘/๑๒/๒๕๑๕
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๓
นางสาวสุทธิกานต์ วรรณดี

๐๔/๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๔

นางสาวนิตยาภรณ์ ปตมะหะ
๒๑/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๕

นางสาวมณีรัตน์ พรหมม่วง ๐๑/๖/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๖
นางสาวภาษิตา ฤกษ์งานดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๗ นางสาวประภาลักษณ์ พูลธนโชติสมบัติ ๒๘/๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๘

นางสาวศศิวิมล จันทร์ภักดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๖๙

นางสาววันศิริ ทองนวล
๐๙/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๐
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ช่วยเอียด

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๑
นายธนากร หาญณรงค์

๒๗/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๒

นางสาววรรณศิริ เทวโลก
๒๕/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๓

นายวิชญ์ภาส แวงเกตุ
๒๑/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๔
นางสาวปริณดา โสมสุข

๑๐/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๕
นางสาวปรียาพร จันทร์ทอง

๑๓/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๖

นางสาวทัณฑิมา หรหมรัตน์
๒๙/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๗

นางสาวณัฐรดี บรรเจิดเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๘
นางสาวโสรยา พรหมสนิท

๒๒/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๗๙
นายปวริศร์ รอดเรืองฤทธิ

์

๐๑/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๐
นายเสฏฐวุฒิ ศรีภักดี

๑๐/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๑

นางสาวจารุวรรณ นินทร
๒๗/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๒
นางสาวนภาวรรณ เลิศจินดาวงศ์

๐๓/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๓

นายฑิฆัมพร กลางสวัสดิ

์

๒๑/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๔

นายจิรทีปต์ ยุทธกาศ
๒๙/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๕

นายณัฐพงศ์ ประจันพล
๐๕/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๖
นางสาวทิพย์มณฑา จิตต์อำนวย

๐๘/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๗

นายเรียว พูลทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๘

นางสาวนิสาชน บัวแก้ว
๒๓/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๘๙
นางสาวพัชรินทร์ เจียมดาศักดิ

์

๑๖/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๐
นางสาวเกศรินทร์ อยู่จุล

๐๒/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๑

นายจตุพร สุภาพงษ์
๒๐/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๒

นายวีรวัฒน์ ราชวงษ์
๐๙/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๓
นางสาวขนิษฐา ประชุมรัตน์

๒๑/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๔
นางสาวธัญชนก ปาจะวงค์

๒๕/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๕

นายเกษมศักดิ

์

เพ็ชรโชติ
๓๑/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๖

นางสาวพัชริญา ชัยปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๗
นายภานุวัฒน์ บุญปลอด

๓๐/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๘
นางสาวธนิษฐา ศิริยงค์

๐๘/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๑๙๙

นางสาวลินลดา นาวิวงศ์
๑๐/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๐
นายอภิไชย สุทธิหวังสถาน

๐๖/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๑
นายปณณวัฒน์ หุตารมณ์

๐๒/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๒
นางสาวทักษิณาพร กาญจนสกุล

๑๓/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๓
นายเอกราช แก้งสีเหลือง

๐๕/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๔
นางสาวปณิตา ถีถ้วน

่

๑๑/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๕
นางสาวเพ็ญนภา แสนมงคล

๑๕/๓/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๖
นางสาวศศิพรรณ สงคงคา

๐๖/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๗
นางสาวอทิตยา จันทร์ศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๘
นางสาวเหมวดี กาเหว่าทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๐๙
นายเกียรติภูมิ ชุมวรรณ

๒๐/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๐
นางสาวกิตติยานี กลางเบิด

๑๓/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๑

นางสาวทัศนีย์ สุขแดง
๑๕/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๒

นางสาววรีภรณ์ เย็นกาย
๒๐/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๓
นายอภิวัฒน์ ทวีราษฎร์

๑๘/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๔
นางสาวอารยา รัดพรัด

๑๑/๑๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๕

นางสาวสุภาพร เมืองเกิด
๐๙/๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๖

นางสาวคีตภัทร สุวลักษณ์
๐๑/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๗
นางสาวกันทิมา นาคผุด

๒๐/๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๘

นางสาวเนาวรัตน์ บำรุง
๐๑/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๑๙

นางสาวมนัญชยา พรหมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๐
นางสาวดวงเดือน เทือกสุบรรณ

๒๙/๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๑
นายประวิทย์ จันทร์โอเอียม

่

๑๘/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๒

นางสาวสุนิสา เพชรน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๓๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๓

นางสาวธนาภรณ์ มูลสาร
๒๓/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๔
นางสาวรุ่งระพี วงศ์อินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๕
นางสาวมณฑิตา กุลไทย

๑๒/๘/๒๕๔๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๖

นางสาวสริตา แสงมณี
๒๘/๓/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๗

นางสาวกัญญามาศ ปานนก ๐๗/๒/๒๕๔๐
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

พัฒนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายปยพงศ์ ชูแสงศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายสุทธิรักษ์ กาจสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธนา แดงเดช

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ไกรวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายปรพล เทพธัญญ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายอนุวัฒน์

จันทร์ประสาทพร ๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงณัฐณิชา
จันทร์ประสาทพร ๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ภาคะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายสุภกินห์ หนูคง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายปฏิภาณ เสมาภัฒน์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายเมธัส วงศ์วานิช
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายสุดทีรักษ์

่

มากรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายบดินทร์ ทองเฟอง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายศิริชัย สุขเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายวีรเดช โพธิกลิน

์ ่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายสุเมธ ทวิชสังข์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายชานนท์ พูลสมบัติ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายอนพัทย์ ช้องทอง

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายโกสินธิ

์

วัฒนานนท์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กหญิงบุณยานุช พรมจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงกัลยาณี สีนำเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงอนันตญา สุวรรณวาท

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๖ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงอรนลิน นาคพีน้อง

่

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๑ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
มังเนียม

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงปยะดา คำหงษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงพรรริทิพย์

์

เสทิน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงญาตาวี สุกไกว้
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงปพิชญา โต๊ะนาค
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงนันท์นภัสสร แสงแพง

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงอรนลิน แย้มพงช์
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงเนตรอัปสร บุญประกอบ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายวีระชัย คงศรี

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายบุรินทร์ ใจยะสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงจรรยพร แก้วกอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงศิริจารุมณี สิงห์เล็ก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายภูริภัทร ศรีกำเหนิด

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายอรรตพล พรหมทัสน์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงปภาวดี แซ่ฮ้อ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายพีรดล สัตบรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายสิทธิพงค์ จันทร์ปาน

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เขียวไชย

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงปยณัฐ จีนฟุง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงพัสวี พิญญกิจ

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายกิตติกุล นวลจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงสิริกาญน์ ใจเย็น

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายชาติตระการ บุญเพิม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายตนุภัทร
จันทร์ประสาทพร ๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงเกตน์สิรี พรมจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงสุภัชชา พรหมมาศ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงชลธิชา อุ่นหลวง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี ประสงค์ดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงสิริมล สหกุล

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายสรวิชญ์ พรหมทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายธีรภัทร พูลเพียบพร้อม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงอารียา มากรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงเพชรนำค้าง จิตดาว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กชายสุชาติ ตรีเงิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๗ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายภัทรชัย ศรีเปารยะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายมนัสวิน แก้วประชุม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายวีรยุทธ ไชยชนะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงวนิชา จิตรตรง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายกฤษกร กุลเทียง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงสุวภัทร พิมพ์โชติ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายณรงค์เดช สิทธิดำรงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายธันวาโชค หนูยัง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายยุทธนา วิเศษสมบัติ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๔
นางสาวชินภัค ณ ระนอง

๐๑/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๕
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ศรี

๑๐/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๖

นางสาวภัทรา ดำคง ๓/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายพิษธพงษ์ มิลินทากาศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายภูษิต จิตต์ชาตรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ รัชชะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงกมลชนก ศรีเทพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายจิรเมธ สงรักษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายจิรเมธ เกษสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายณัฐกิต ชูโรย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ สันเต้ง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายธวัชชัย วิจุนัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายธิติวัฒน์ บุญญาธิการ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายธีระเดช ภูมิไชยา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายพัฐธพงศ์ ปานเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายภูธเนศ เผือกนอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายรัฐภาค พุ่มน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีอุ่น

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กชายสรยุทธ์ แก้ววพิชัย

ิ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กชายอัครพนธ์ อักษรสมบัติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายเรวัตร เสือแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงกมลวรรณ อนุชน้อย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงกฤษณี พรหมมนต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงจตุพร มีแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงณัฏฐนิชา สิจง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงณัฏกฤตา ศรีวิจารณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๘ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา อภัยสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงประภาศิริ แก้วสว่าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงวราพร โภคะชาติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงวันดี ชัยมาตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงสุวิมล คงทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงอรธิดา พวงเกตุแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงเกวลี ครุฑหลง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงโสรยา สอนศรีไหม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ กลำน้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายนิธิวัฒน์ จันทโคตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายพงศกร ปานุวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายภัทรราช แท่นทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายวริทธิ

์

เฮ่าตระกูล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กชายสรวิศ รักษารัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายสิทธิพงศ์ ขุนหอม

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ พุ่มพวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายอรรถวิทย์ เจริญผล
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายอิษฎาวิชญ์ วิสิฐธนาชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายเมธัส บุญช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ รุ่งเรือง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สอนเกลียง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงดารารัตน์ สุขสำราญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงดาราวรรณ กุลใจการ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ตังอัน

้ ้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงนวพร รักวงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงปารวี จาตุรานนท์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงพิชญาภา ฉิมยินดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงภคพร บุญชู
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงรัญชิตา แก้ววิจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงลีสา ไร่เจริญทรัพย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงศุภนิตา อำใหญ่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงสุภาพร นามเหลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงเนตรดาว ทองคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายชัยรวัฒน์ ครึกเครือ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองตำลึง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ดวงจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายธีรภัทร จรูญพงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายพงศ์พัฒน์ ดวงใส

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายภูตะวัน เงินสยาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายวงศกร ทวิชสังข์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายวีรภัทร พละเลิศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายศรัญวิชญ์ ณะรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายสุนทรภัทร โกประพัฒน์พงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ เพชรศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมลุน
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงกมนนัทธ์ แซ่ลิม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงธนัชชา สุวรรณปราการ
๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงปวันรัตน์ แฝงกาย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงพิชามญชุ์ วิชัยดิษฐ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ ยวงทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงวิมพ์วิภา สงละออ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงสิรินดา บุญแทน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงอิสริยาวดี บุญเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายธนภัทร คงขาว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายภูริพัฒน์ รวยจินดา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายจักรพรรณ เพ็งเพ่งพิศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายธนพล สารเทพ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ ด้วงชืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายธิติสรณ์ ภักดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายภาณุพงค์ จันทร์มณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายยศภัทร อ่อนรัตร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายรัชชานนท์ ศฤงคาร

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายวรเทพ นันตมาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายวิริยะ รักษาพราหมณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายวุฒิชัย เทือแดง

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายศราวุธ ทองปรอน

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายศุภณัฐ บัวทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายศุภณัฐ ศรีประดิษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงฐิติมา นิลแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงวรรณวิมล หรีกุล

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายนพวิชญ์ พัฒน์ชนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เชียวชาญ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายอนวัช คงรอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายอนุชิต แก้วคง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามเหลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายอวิรุทธ์ พลรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงกัลยณัฎฐ์ ฉิมเพชร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงอลิษา ตรียวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ธรรมนิยม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายณัฐพล เทียนงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายนราธิป แว่นแคว้น

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายนัทธพล พรหมสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายบวรรัตน์ ตังสุริยะประการ

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายพงศภัค ประทุมทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายศิวพงศ์ มณีแจ่มใส

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายสหรัฐภูมิ พุ่มไม้เรียง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุ่งใหม่
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายอลงกรณ์ กาญจนภิวงศ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายเทพไท เดชเกิด

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงจิราพรรณ ภักดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงธัณวรัตน์ หนูจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่ด่าน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงฟาใส เจียมสกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงรัญชิดา ณ พัทลุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายณัฐภัทร สังฆัสโส
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายธีรพงษ์ เจริญเวช

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายภคพล พลคณา

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายภาณพ เจริญเวช
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายวัยวรุตม์ วิมล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงชมภูนุช ภู่ระหงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายธนเทพ สุโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายฤทธิเดช ชัยเพชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงธิดาพร สุขแช่ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงกริสรา ขวัญชืน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงกนกพร พลลือ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๕

นางสาวปรียาณัฐ คำเอียด

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงกนกขวัญ เวชพรหมมินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์ธนารัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงบัณฑิตา วิชัยดิษฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายกิตติพงศ์ มาลารัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายชินชิต อัคขนิฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายณัฐพล อุดมประชารักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายนภสินธุ์ ทองมีสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายพงศกร สังข์ทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายพงศ์ศิริ บุญเปยว

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายพงศ์ศุลี รุ่งโรจน์วุฒิกุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ แตงน้อย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายอริญชัย บุญลือ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายเจ กู้ดวิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงณัฐณิชา โศจิรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุธาสินี บึงพาน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายธีรภัทร แสงเดช
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายนฤนาท เจริญผล

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายพลเอก แก้วเชือ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายภูริวัฒน์ ฉัตรดีนุ้ย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายวีรภัทร ยิมเกิด

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายสหภาพ หัสดงค์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ ประกอบบุญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี รักทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายชัยมงกุฎ แซ่เถา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายบวรวัฒน์ จุลภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงพรนภัส รักพันธ์วงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงภัทราวดี ณ พัทลุง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงปยธิดา คล่องดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายธนชัย ยะรินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงพิชามญช์ นิมนวล

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงเพลงขิม สุวรรณสว่าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงพัชรี ผงบุญตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๘
นางสาวจิตธนา พิพัฒนกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๕๙
นายเฉลิมชัย บุญชุม

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวฐนิดา นาคเพชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๑

นางสาวธัญญารัตน์ โรจนชีวะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๒
นางสาวปยะฉัตร ตุ้มทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๓

นางสาวภูริศรา ชูแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๔

นางสาวเมธาวี กุ่ยแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๕

นายอนุรุธ มงคล
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๖
นายออมสิน ประดับลาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๗

นางสาวกนกวรรณ แสงบัวเผือน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๘

นางสาวกัญญาณี คงคุ้ม
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๖๙
นางสาวญาณิศา รัตนวุฒิ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๐
นางสาวธาราพร บุญเกษม

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงปรียานุช ถินหนองไทร

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๒

นางสาวปยะมาศ โชติช่วง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๓
นางสาววันทิตา ยืนสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๔
นายชลสิทธิ

์

เขจรรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๕

นายภัทรพงษ์ ชนะราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๖

นายจิรานุวัฒน์ ชูเกือ

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๗
นางสาวกชพร ไสวพันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๘
นายณรงค์ศักดิ

์

ประวัติชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๗๙

นายณัฐพงศ์ มีพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๐
นางสาวกัญญาพัชร ใจงาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๑
นายจิระพงษ์ สำโรงทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๒
นางสาวปณิดา ประการ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๓

นายธนาวุฒิ บางแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๔

นางสาวอานัสราณ์ สุวณิชย์กุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๕
นางสาวกัญญา เอียดเกาะสมัย

๐๗/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๖
นางสาวณัฐชา ทองเดิม

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๗

นางสาวประภัสสร อินพฤกษา
๐๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๘

นางสาววลัยพรรณ ถาวะรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๘๙
นายจิรายุทธ ผิวสลับ

๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๐
นายจิราวัฒน์ นาควารี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๑

นายเจษฎากร ชูเพือน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๒

นายบริภัทร เริมสุข

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๓
นายรวีโรจน์ คล้ายทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๔
นายกฤษฎา ชูศรี

๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๕

นายคณพศ ทองรอด
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๖

นายธนพล รัตนมาลา
๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๗
นายธนาธร ยมแตง

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๘

นายธันวเทพ พานทอง
๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๔๙๙

นายนฤดล คงระเรือย

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๐
นายพุทธิวัฒน์ คำปา

๑/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๑
นายยุติพงษ์ ลำแก้ว

๘/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๒
นายธนดล สวนสวัสดิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๓
นายอัศวิน สมบัติมาศ

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๔
นางสาวจุฑาทิพย์ นาวาทอง

๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๕
นางสาวพรรณพัชร บุษบงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๖
นางสาวสุชานันท์ ทิพย์นุรักษ์

๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๗
นางสาวเอมมิกา โลหะเวช

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๘
นางสาวกชกร เพ็งสกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๐๙
นางสาวจิรัชญา รอดศรีนาค

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๐
นางสาวจิราวรรณ ศรีทิพย์

๒๘/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๑

นางสาวญานิกา จันทร์อรุณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๒
นางสาวณิชากร ด่านกุลชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๓
นางสาวธมลวรรณ บุญมี

๑/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๔

นางสาวธัญชนก เพชรสวัสดิ

์

๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๕

นางสาวนริศรา หอมหวน
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๖
นางสาวปทณา สุวรรณน้อย

๗/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๗
นางสาวพัชรพร จำปา

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๘

นางสาวภัทราภรณ์ ปลีโรย

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๑๙

นางสาววาลินทร์ เมฆมูสิก
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๐
นางสาววิมลสิริ ทับอ้อย

๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๑
นางสาวศริตา นวนชนาย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๒

นางสาวศรุตยา โชติพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๓

นางสาวศุภวรรณ เวชกุล
๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๔
นางสาวสริตา คำปล้อง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๕
นางสาวสุภลักษณ์ ศรีวิชัย

๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๖

นางสาวอรณิชา ชูศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๗

นางสาวจุฑาทิพย์ คำทิพย์
๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๘
นางสาวญาณิกา ศรีธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๒๙
นางสาวญานิกา ศักดา

๔/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๐
นางสาวดาราวดี กลินหมี

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๑

นางสาวศาริณี แทนซิว
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๒
นางสาวศุภักษร เพชรรักษ์

๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๓

นางสาวอินทิรา

กนกกาญจนนานนท์ ๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๔

นางสาววารินทร์ ชะนะจิตร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๕

นางสาวศศิมา ขันทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๖
นางสาวอัจฉรา สุบรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส โพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายชิติพัทธ์ อินทนะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ คลองโคน ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงอภัสรา เดชวัฒน์

๑๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายสุวิทย์ จันทร์เมือง

๒๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงเปมนีย์ จำเปย ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงพัชราภา จันทนานนท์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายอดิศร จิตมุ่ง

๒๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายถิรวัตน์ รัตนพงศ์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงเรวดี ทองรอด
๑๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เพรี
๒๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงรินรดา วัฒนกูล

๑๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายปานเทพ ทิพย์สุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงชาลิสา นิมคำ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายปกรยุทธิ

์

ทิพย์มังกร
๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายอรรถพันธ์ เศวตเวช

๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงลำไพ บุญแสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา แตงทอง
๑๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงรัชกร บัวทอง
๑๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงฐนิชา ชุติมา

๑๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงศิวพร เพชรมณี

๑๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงศิริพร เรืองอุทัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายธเนศพร แท่นนาค
๑๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงฐิติพร สุกรีม

๒๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงธนิกานต์ แดงสุภา

๑๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา ชิตกุล
๒๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงอรสา กำเนิดรักษ์
๒๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงศิริพร พรหมเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงพิมพ์พร พันธุกาง

๓๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๕

นายธีรกรณ์ ถุงนำคำ
๒๒/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองมาก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงชาลิสา กลินพริก

่

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายวัชรพงศ์ หวันเซ่ง

่

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายพรหมลิขิต เกิดพิกุล ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายเทพนิมิต เกิดพิกุล ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายฐิติชัย ศิริรักษ์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงพิกุลแก้ว พรหมเลิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุภาวิณี รักษา
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงธารินี พัฒน์แช่ม ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายธนพัต มาบ้านไร่ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ถนนสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายธนานนท์ สอนทอง
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงมนัสการ สุวรรณรัตน์ ๕/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
ถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายพัชฏ ทองเพชร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายกรวิชญ์ มีทองใส

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงชาลิสา ฟอนรำดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงปณฑิตา สำลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายพงศ์ศิริ เพชรหนู

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๓ เด็กหญิงมุกขนารินทร์
บุตรจร

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ บุญเขตต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ สอนทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายเจษฎา แตงไทย

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงกานต์ธิรา เมืองขำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สาริพัฒน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายนันทภพ ลิมสุวรรณ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายสิทธินันท์ ไทยเมือง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายสิรวิชญ์ จงจิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายอัจฉริยะ มากมี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงกมลวรรณ กองมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงเกศสุดา ถมประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงจันทิมา แซ่อุ่ย

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงจิระวรรณ ลิมแสนชัย

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงชนากานต์ รัมมะกรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงชุนิสา แตงดำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงณัชรินธรณ์ อินทสุทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงณัฐลิกา จุลเกลียง

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงธนพร โทนจินดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ คชพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วงาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงแพรวพราว ชีวา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงเมทินี สุรียพรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงวันนิษา ช่วยเพ็ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ สิทธิเดช

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงสุพภารัตน์ มีบุญมาก

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงอภิสมัย นุ้ยสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายอิทธิกร ไชยศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงชลธิชา พลยาง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงทิฆัมพร พรหมเกิด
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงพริมา พรหมประสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงเมธาวดี ข้องจิตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงวาสิตา หีตหนู

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงสะรีนา นวลกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงอรพรรณ ขันยะพัด

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายอรรถพล ศรีอุทัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ สุขคุ้ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงจิดาภา แจ่มสุริยา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงจิราพัชร ทองขาว

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงพิมณรัตน์ หาญแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงภัคมนต์ พลสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงสุธาสินี ถาวรแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๕ เด็กหญิงจันทมาวรรณ
กลินหมี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงชลดา ราชอุไร

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงกิตติยา แดงกัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงวรรัตน์ ศรีอาวุธ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๒๙
นางสาวไพรวัน ถานทองดี

๑๑/๑๑/๒๕๒๐ สำนักปฏิบัติธรรมอมรัรักษ์สุราษฎร์ธานี
ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๐
นางสาวธันยภรณ์ อินทพัฒน์

๑๑/๓/๒๕๑๑ สำนักปฏิบัติธรรมอมรัรักษ์สุราษฎร์ธานี
ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๑

นางสาวชลิดา อัลตัน

้

๑/๓/๒๕๒๗
สำนักปฏิบัติธรรมอมรัรักษ์สุราษฎร์ธานี

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๒

นางสาวผกามาศ จารุเดชานนท์ ๑/๒/๒๕๑๙
สำนักปฏิบัติธรรมอมรัรักษ์สุราษฎร์ธานี

ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๓
นางสาววรรณา แซ่อุ้ย

๑๘/๘/๒๕๑๔ สำนักปฏิบัติธรรมอมรัรักษ์สุราษฎร์ธานี
ดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายนัฐกุล หับหลัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา พงษ์อาจ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พันพัว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงนงนภัส กลางรักษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงบุษยมาศ สายใจบุญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงเอ๋ พม่า
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กล่อมทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนภักดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงนันทิชา กาลพัฒน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงวรรณา นาคทองกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงวรรณิตย์ นาคทองกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงสุมิตตา ปลอดภัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงศิริวิมล สระทองแย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงชาลิสา หนูแดง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วมีศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญประคม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงขวัญชนก หาดเพชร

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงเสาวรส ศรีธามาศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

บุญรอด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายสรวิศ โพธิยง

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงจิราพัชร อำหิรัญกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงรัชฎาสรณ์ คำสุวรรณ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายหัสดินทร์ หนูแดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงจินต์จุฑา จันต้อย

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงศิรินุช ผลชม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงอนุธิดา สิงห์ลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายอายุวัต สิงห์ลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงศิโรรันต์ หนูนาค

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายพงศกร พงผลาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณจิตต์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายสุรยุทธ์ ย่องเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายกิตติพงษ์ หงษ์หิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

คงบรรทัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กชายอนุชัย ภูถมเงิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงปนัดดา แสงอรุณ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายภาสวิชญ์ พรเจริญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายพงศกร พันพัว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงวาสิตา แก้วชู
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๒
นางขัติญา วัเศษรัตน์

๒๗/๑/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๓

นางชฎาพร สังครุธ ๒/๓/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๔

ว่าที ร้อยตรีนุสรา

่

เกลียงเกตุ

้

๕/๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๕

นางสาวมาศสุรี มีแต้ม

๑๗/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๖
นางเบญจวรรณ ชานะมัย

๒๘/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงกนกพร อินทชาติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ รักธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายสุเทพ เทพกีฬา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายฌัชชพล ชูเสวียด

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงสุจินันท์ ลำ้เลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงเพชรา ตำแหน่งจีน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงนันทกา รักธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงปทมา ขวัญรักษ์ศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายปณณธร คำหอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงอนัญญา นามเมือง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายจักรพงศ์ คงช่วย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงปกิตตา สมพงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงคุณัญญา ปสสา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายพชร แก้ววงษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายธนรัตน์ สองวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ยืนยิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายทินภัทร จันทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายยศภัทร พรหมแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายภูริณัฐ เข็มทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงอารียา มากบุญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ แก้วประดิษฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงลลิตภัทร พวงทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๑๖๙๙
นายภูมิภัทร บางรักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงอารฎา พาภักดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี พุฒทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๒
นายธนาวิทย์ ราดทุ่ง

๐๓/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๓
นางสาวพัชรี สำลีวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๔
นางสาวสิริวรรณ เหมือนสังข์

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายกฤติน สุวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายวริทธิพล

์

หนูเยาว์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายสันต์ทัศน์ อุไร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายอนุรักษ์ ทองนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงเกวลิน อินทร์แทน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงจิดาภา วุฒิพงษ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงเจนจิรา พัฒน์แดง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงชไมภรณ์ ชัยชนะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงนริศรา รักเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์ขาว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงรัตนา มานะชำนิ

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงรุ้งนภา รักเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงวรรณพร อ่อนพร้อม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงวริศรา บัวคง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงสโรชา บุตรมาลา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงสุชานาฎ บุษยา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี พิทักษ์โยธา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงอรจิรา คำจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงอัยรา สาหร่าย

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายพงศพัฒน์ อนุจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายพชร ฤทธิเพชร

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายยศภัทร สำลีวงค์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายวิริทธิพล

์

สิริธรรมเถียร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายสมรักษ์ โพธิกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงกนิษฐา สุทธิประภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ชืนเรณู

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงจิตรานุช สุภา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สงัดศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงภานุมาศ งามประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงรุ่งฤทัย ชูราศรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงวไลรัตน์ ชลมุล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงอรทัย แซ่ฮ้อ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงอาริสา ชัยคลิง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายคฑาวุฒิ มีไพศาล

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงณิสา เบียดกระสินธ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

ศรีโบราณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายณัฐพัฒน์ บุญเมียนมี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายณัฐพันธ์ สมใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายวิศรุต โฉมราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายวิศวะ แซ่ลิม

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงอังคณา ศรีภิรมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๖
นางสาวกุลสตรี เขียวแมว

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๗

นางสาวกมลชนก สุขแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๘

นายกิตติศักดิ

์

จันทราช
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๔๙
นายรุ่งฤทธิ

์

จิตอักษร
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายสุรเดช พัฒน์แดง

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายบัญชร รักนาควร
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เกือเผือก

้

๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายปุญญพัฒน์ มีดี

๒๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายพงศธร คงรอด ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

นวลละออง
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงชาลีนี เรืองจันทร์
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงปาริชาติ จำนอง

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงณิชกมล กุลรัตน์ ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายพรพิชัย คงจินดา
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายวันชนะ ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีบุรุษ

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๒
นางสาวอังคณา รัตนพันธ์ ๙/๗/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายวรวิชญ์ ฉวาง
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายคชาพณ สมาธิ
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายธนากร รอดจิตร

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธนพล รอดจิตร

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงกมลชนก พรหมเสน
๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงสุวภัทร เพ็ชรศิริ ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงมณีวรรณ สิงหวัฒน์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูจันทร์แก้ว

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงปยนิตย์ ประสมใจ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงจรรยา แซ่ตัน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พัฒน์ชิต
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงบัณฑิตา อาจสุโพธิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายจีระลักษณ์ ปานแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายจิรัฎฐ์ ขุนบุญจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายเจษฎา ทองงาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ คงแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายธนกฤต เรืองหิรัญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายธราธร เสือพยักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายธีรนันท์ ไสลแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กชายนัชชา บุตรสาระคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายพิชัยยุทธ์ ศรีสุวรรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายพิรุณ เต็มพร้อม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายวัชรากร เมืองพรหม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายสกายเพชร ฉิมช่างแต่ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายแสนศักดิ

์

เกิดกัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายอนุพงษ์ ส่งประเสริฐ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ สุทธิรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงชมพูนุช ไตรรินทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงณัฐสุรางค์ คนเพียร

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงนฤมล นิยะกิจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงปทมา แซ่เจง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ มีสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ โสมเพชร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงมาริษา ชนะภักดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วิชัยดิษฐ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงลลิตา ชูมณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ อุ่ยสกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงสมฤทัย ทวีรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงสุวภัทร ร่างอ้วน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ ฤทธี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอนุธิดา ว่องไว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงอรวรรณ พลภักดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงอริสา ขนอม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายกฤตยชญ์ เชือนเชือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายกฤษณะ แสนหมืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ฝางเกตุ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายเฉลิมชัย แก้วมณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายณัฐพล สามสอนศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คำมี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายธนวุฒน์ จารุจารีต
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายธวัชชัย พันธ์รังศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายธีรภัทร์ หมืนพล

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายนิวัตน์ อำมฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายเบญจมินทร์ ชมจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายพงษ์พินิจ ชูพยัคฆ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายภัทรพัฒน์ บุญคง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายรัตภูมิ นาคเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายวงศ์ระพี พงษ์พินิช
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายวศิล มีเดช
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายศฤงคาร บุญเกือ

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายศุภกร มุสิกะสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงกชกร สุขวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์ ศรีสมบูรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงชนิดา มาศกระสินธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงจิดาพร ชูพรหมแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฐริกา โรยแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงดาราวดี พันธ์พืช

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงธันยพร คงเพชร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงนันท์ชพร พัฒนเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงเบญจพร เปนใจเย็น
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงปริมชนก นราพงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงพิมพิศา สำราญสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงภัทราวดี บัวจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงเยาวเรศ วิชัยดิษฐ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรหมแพทย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงสากินะ พยัควัลย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงสุนันทา สัมภวคุปต์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กหญิงสุวภัทร ขาวขะวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงอมรกานต์ อุดมขันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงอิศริยา ส่งทวน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายกิตติภูมิ เส้งพัฒ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายตนุภัทร เติมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ไมตรี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ เพ็ชรชู

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายรัชชานนท์ วงค์วรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายราชวัฒน์ แสงสุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายวิษณุ กลินเมือง

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายสหรัฐ กุฎพา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กชายอธินันท์ จิตรอักษร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เขียวอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทนุกูล

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงกุมภวาป สามัตถิยากร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงจันทกานติ

์

ดอกแย้ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงชลิสา สุขวรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงธัญญาเรศ ศรีแสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงบัณฑิตา น้อยนิล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดำคง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงพรหมพร รอดนิตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงพุธิตา จันทร์เมือง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงยวิษฐา จุเส้ง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงสุกันยา สุขใส
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงสุภาพร ดำรัตนมณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงโสรวดี คงกะแดะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงอรปรียา ไล่อิม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายกฤติน วงศ์เกีย

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายกิตปกรณ์ รัตนรัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กชายจักรินทร์ แก้วสงวน

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายเจษฎา เพชรจรูญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายณัฐภัทร เคนานัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายธนกร พงศ์ประดิษฐ์ผล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายธนายุทธิ

์

ทวีศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กชายธันวา แก้วบัญฑิตย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ใหม่ปาน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายภูวิศ สุขชาตรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงชนม์นิภา ทองคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงธันย์ชนก พูลทวี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงยศวดี สุขใส
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงศิริกานต์ สังศรีอิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงสโรชา สมจิตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงสุทธิษา ปานแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายปรมัตถ์ สุภาอิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายนัฐวุฒิ ยาวิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายวิศรุต ศรีฟา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงกัลยาณี วิชัยดิษฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงขวัญทิพย์ บุญมี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงณิชกมล นวลกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงทิวาภร ฉิมช่างแต่ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญจริง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงปยะมาศ ศักดิศรี

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุดฝาย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงมาติกา นิยม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงรมย์ชลี ใจซือ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงศศิธร เมืองเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงศุทธนุช พราหมวงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงสายธาร ชินอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุนิษา ทองอุปการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงเสาวณิชย์ สังข์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงอรณิชา จันทร์แก้ว

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอารยา พรหมทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงกมลชนก เวชสุวรรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์
 

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงชนิษฐา โค้วสกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายพลชนก สมทรง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

เขาสุวรรณประดิษฐ์  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายหัสทชัย ภักดีจำรูญ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงชนกนันท์ เสือแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายธนพล สายช่วย

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๐ เด็กหญิงกรรณนะชาติ
จำเดิม

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงนันทชาติ จำเดิม
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงตรีชฎา ศรีฟา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีขวัญ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายวีรภาพ อาจพังเทียม

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงอริสา วรรณธรรม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายปุณญวิชญ์ เกตุแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายอภิราม ภักดีไทย

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กชายธีรวัต ศรีชาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายอริย์ธัช ทองเนียม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงศุพิศรา แก้ววิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงจิราพัชร ฮ่างเต็ก

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายกัมปนาท ศรีทับทิม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงอังคณา สงวนโรจน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงประดุจเดือน

เซ่งฉิว

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๕
นางสาวอภิชญา จันทร์หลี

๑๑/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๖

นางสาวอุไรรัตน์ วิชัยดิษฐ
๑๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายพีระพงษ์ คำนะ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายอดิศร ทิวคง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายกมลวัณ พรหมศร

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงกฤติมา เมฆจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงรัตนมุข พรหมรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงดลพร สมพืช

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายวิภู สุทธิรัตน์

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายศดิศ แซ่ฮัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายณัฏฐากร ศรสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายธนกร อินทวามร

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายภัทรพงศ์ โพธิเพชร

์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายณัฐวรรธน์ แสงศรี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายวรากรณ์ เรืองศรี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา ธรรมทีปกุล

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงชุติมน กนกจิราพร
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงธันย์ชนก บุญสุข
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ มณีนวล

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงธมลวรรณ ทรัพย์วิริยะกุล

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงมัทนียา ทองเรือง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงติณมี บุญนำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีเมือง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายศรัณย์ธร เงินนุช

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๖ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายอัยการศึก วึกประโคน

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายรุจิภาส คำแหง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงพิมพิศา สัตยาภรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงกนกกร พันธุ์ดิษย์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายปญญพัฒน์ ดำพิทักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงชนกนันท์ คชสิทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายคณนาถ พันธุ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงโสภาพร เพ็ญจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายพลพล ชลสินธุ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงรัตติกาล รอดศรีนาค

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายวงศพัทธ์ สมคะเน

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองชล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงทยากร บุญดี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงชนกานต์ อินทนาศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายบียอร์น ลุนดิง

้

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายอัครพนธ์ แสนกล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงวรวรรณนา กิมหม็อง

้

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายภูวเดช แก้วคเชนทร์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงณัชชา จิตรมัน

่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๖๙ เด็กหญิงณัฐฐณิชาภัทร
มากแสง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายกมล พรหมศร

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายรพีพัฒน์ ทองเรือง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายธนวิชญ์ คงเพชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายธนพัฒน์ อินทรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายศิวกร เฟองฟู

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงอติกานต์ พันธ์เจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงธัญรัตน์ หีตฉิม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงสิรินทร์ทรา ไทยปาน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงประกายดาว ยืนนาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงปยนันท์ ละโป

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงกิงกมล

่

สุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงพธิตา โพธิเพชร

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงปฐิตา สงวนอิม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีฟา

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ทมุณี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  
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สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงอุษามณี ลิมสุวรรณ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายอัครพร ทองรอด
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายนันธิพัฒน์ แก้วนุ้ย

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายธนาวินท์ คงกลิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงกุลธิดา พงศ์สุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ พงศ์สุวรรณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงชนาธินาถ ชัยรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กหญิงจิราวรรณ แจ่มสุริยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ขวัญทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงเกตน์นิภา จรูญวิทย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงปุณยาพร อภิชล

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายกัลยณัฏฐ์ ตันนานนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงเนตรนภา เรืองรอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงภัทรียา ไสยวงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา โคตรชารี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายรัญชน์ กามูณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงจุฑาการ จันทร์รักษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวริยา คงรินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงมัญฑิตา วรรณประดิษฐ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงอธิชา ทองต้น

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายจักรพงศ์ ชุมคต

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงชลธิชา สังข์เงิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายนภัสกร พราหมณี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายนพรัตน์ สมหวัง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายฐปนรรฆ์ เทพทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทร์เพชร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายภานุพงศ์ เมืองราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายศักดิพงษ์ ทองประสงค์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วคเชนทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายภูวนาศ เพราพริง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงจีรนันท์ ปญนะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายวรากร ประสบผลเพิม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายจีระศักดิ

์

รัตกัมพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีคง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๘ / ๒๗๙
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สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายขจรพงศ์ บุญถาวร

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงเรืองศิริ ด่านสุวรรณกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงศิรีพร จันทร์เพ็ง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี ห้งเขียบ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายกฤษฎา สมหวัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายภูพิพัฒน์ พรหมรักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงกุลภรณ์ สมวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายณัฐดนัย นิลเพชร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มัชฌีมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายนภีภัทร์ นิลเพชร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงอัญชิสา เขมทโรนนท์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายชนินทร์ สิงห์พรรณา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงชนัญชิตา ชัยรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายณัฐนนท์ แก้วทองเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงกษมา ศรีแสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงถิรดา ใจงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายธนกร อุดมเอนกลาภ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ ถนอมวงค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายนันธิพัฒน์ พรหมทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายพงศธร พรรณธรรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงจีรวรรณ รุ่งโรจน์ ๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายธนพล จันทร์คง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงนภิสา ดิษฐเดช

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงปริยานุช เสนานุช

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

โทสันเทียะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงชาลิดา ทองกระจ่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายอติเทพ แก้วเกลียง

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายอโนธา ดีบุก

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๘
นางสาวไพลิน โพธิลี

์

๒๗/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๔๙
นายมนตรา ยอดดนตรี

๐๖/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงวารีทิพย์ เกือทาน

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๒
นายเกียรติศักดิ

์

โมธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายธัญชนิตย์ สังข์นคร

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงปลายธันวา เหลืองเจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงวิสสุตา ปลืมพัฒน์

้

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจดี

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงอรพิมล เรืองรอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงปยะเนตร ใหม่เกตุ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงหยาดทิพย์ มาศสุวรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงกรกช เจริญผล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงกรกมล เจริญผล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ รักษ์เจริญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงภาวิณี สวัสดีกิจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงพนิดา ศรีฟา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงกชนิภา บุญแก้วศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงสุดธิดา บุญชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงณัฐกาญน์ ทองขาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายภัทราวุธ จันทร์สว่าง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายวงศพัทธ์ เพ็งไทยสงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ทองแก้วกุล

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงชนันธร บุญศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แข่งขัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงกรรญมล ทวยเจริญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงสริตา ฑัตติยพงศ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงพรพรรณ กลัดจิตร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงปนแก้ว ปานเหลือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงนิรชา จันทร์แก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายพิตตินันท์ แซ่ติง

้

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายริกกี

้

เนตี วิน

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายวรเดช วงษ์สุนทร

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายอังเดร โตรซัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงขวัญชนก พัสดุสาร

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงชนัญธิดา ไชยชน

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายธนกร บุญแสน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายกฤตเมธ เพ็งอบเชย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายจักรภัทร เมืองจันทร์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงสาวิตรี แซ่ย่าง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายณัฐศาสตร์ ทรัพย์พร้อม

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ยังเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๐ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายสิทธิชัย วาสิน

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายภานุเดช มาสุข

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงตรีสรา คงช่วย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงกุลธิดา เชาวสกู

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงกนกพิชญ์ กาญจนสันติ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงรัตนกร เสนคุ้ม

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายกษมา ศรีวรนันท์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงณัฐฐณิชา รักภู่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ พรมศรี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณรักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กชายชวัลภูมิ ยาชมภู

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายชญานนท์ แรมวิโรจน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายพชร อูเซ็ง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายนันทวัฒน์ พันธุ์สูงเนิน

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายภัทธวุฒิ บัวปาน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เฉวงราษฎร์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายรัตน์ขจร ศิริวุฒิ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายธราเทพ บุญสุข

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ รอดมี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงศศิชา ศรีแผ้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายณัฐวุธ หาญทะศิลป

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายกฤษณะ คิดขยัน

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายบุญดา พบบุบผา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ ดอกพุฒ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายเจษฎา แก้วพันธ์มา

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แพทอง
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ห้าวหาญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายทักษิณวัต แม็คแคนซี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงสุธิตา เกิดสกุล

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญสุข

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายสรรเพชญ นาคพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงกนกอร พลงาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงทิพยาภา ธรรมโชติ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายคมสัน คชสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงนลินี แคนนอน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กหญิงชลดา มาตขาว
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายอภิชา เพชรสุทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงวราภร ต้นจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงอนนทพร หอมสินธ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายบดินทร์ คำบุญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายชลธิชา แจ้งสว่าง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงจิดาภา ขาวนวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงกัญญาภัค ขาวนวล
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายพูลพิพัฒน์ ณ นคร

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ แสนกือ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายธนดล สุขศักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงศศินภา ชะโนวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายอดิเรก ไชยแสน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงชนากานต์ เฉียบแหลม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงชนิกานต์ เฉียบแหลม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงกัญญาพร พรมสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายสวพัชร สมเชือ

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายรพีภัทร พิมสุตะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายทันคน โอเอียม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายธนกร เพชรหับ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายจิรายุส ไชยสินธุ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายพุทธิชาต เชง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงเอเซีย คอรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงไอศิกา เอียมจันทร์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงกนกขวัญ ยังยืน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงนุชนันท์ ภมรวิริยะมิตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายภูริภัทร ทองแท้
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงญานิศา บุญชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายจตุพล สามสี

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายชญานนท์ เมืองทรัพย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายอนุพงศ์ เพชร์หับ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงจุฑากร มณีโชติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงอมรพรรณ จันทร์กำเหนิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายภูรินทร์ ธีรประพฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายอติวิชญ์ แย้มสุวรรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หารประชุม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงศมวฤณ รุ่งเจริญจิต

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ช่วยศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สินทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายฐากูร อนุอัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงนันท์นริน เนืองโสม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายชัยรัตน์ มูลลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงปณณพร ไพศูนย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายจักริน บำรุงศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ มีลักษณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงสุวรรณณี บุญทัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงสุภนิดา แปนเพชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงชนินาถ ศรีทองกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายจาตุรงค์ น้อยหีด

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ เจริญยิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กหญิงวีรวรรณ สุวรรณเมือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายจรณินท์ ทองเผือก

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงกิตติกา นุ่นบุญคง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายณฐพัฒน์ แฟงจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายเนต โตจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายปณชัย สะตามัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายภัทรพงศ์ เขือนขันธ์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงทิติภา กูดแมน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงนิตย์ชา ชัยศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายอธิรัตน์ ราชรินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงธีร์วรา สุขสม

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายวีรภัทร บุญสุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงสัณห์สิรี สุคนธรัตนสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฟุงเฟอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายเตวิชญ์ สันกะหรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายปยะ พูลศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายภูมิสวรรค์ นาคสวาท
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงชนันธร ชูสุวรรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงจูดี

้

ริชเทอร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๓ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงอริสรา แดงสี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ วรรณบวร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายภาคภูมิ วรรณบวร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายอนุวัตร โคตรชมภู
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายสุภควัน เย็นสนิท
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงสราสินี คงจีน

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายชาคริต ศรีภาวินทร์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงมนต์ตรา สังข์มัน

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายธนภัทร ขันฤทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงภูริชญา ปูตาแสง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงพรินพร นาคสุข

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงเขมจิรา ทาหนองโดก

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายณัฐชนก แก้วกาญจน์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ เหมทานนท์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายณัฐพัฒน์ สังคปาล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงนิษารัตน์ โกศล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายธีระชัย กระพุทธา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายดลชัย งาสวัสดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายปรเมศวร์ หนูปลอด

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงณัชชา แซ่จัง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายนนธชัย นิลวงษ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงปญนิดา เกียกกาย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อภิธรรมวิวัฒน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ อัศวเทพ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงศิวนันท์ แก้วเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงกมลชนก เลือดโชคชัย

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงไอริศษา ไวยฉาย

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงอัญชิษฐา หนูแปน
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์สวาท
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณขำ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศิลปโสภณกุล

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายวิสุวัฒน์ บุนนาค
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายธนากร ใสสะอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายจิรนันต์ แปนปน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายจิรพัฒน์ สมพจน์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงฟา เพชรแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สมนิล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายชนะชัย พึงโสภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงชมพูนุช บัวทองจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายคงชนม์ หมัดสอ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กหญิงรักษิณา แก้วอุไร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายเอกราช พลมนตรี

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงกนกวลัย ไชยโชค
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ คุณาคม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายชัยนันท์ ประดับเพชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายธนพล แก้วเขียว

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กชายปรเมศวร์ สินแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กชายเพชรพนม พุ่มบาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงณัชชา เผือกไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายอภิลาภ ทองปกรณ์กุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงกาวิสตา น้อยนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๖

นางสาวจิรภรณ์ ศรีสุวรรณ
๑๒/๕/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบุณฑริการาม วัดบุณฑริการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงชนัญชิดา สุขภิลาภ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายพิธิตชัย ไชยราช

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงสุพิฌา สินทะลักษณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายธนากร จันทรชิต

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงอังคกาญจน์ ทองทวี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงภัทรธิดา พรมมหา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงนัฐรัตน์ บรรพต
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงนันธิญา บุญเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายสันติสุข ศิริยงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายสิโรธร พิทักสี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายพรเทพ คำภาบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายวรกัณท์ เจียงสุขใส
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายวัชรพล พิพัฒน์ผล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายอลงกรณ์ วิลัยลักษณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงกัณทิมา ทองมาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงกรกนก ลิมธีระวัฒน์

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงนฤมล พวงนิล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงศิริพิชญ์ ยอดมณีบรรพต

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ บุญช่วย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรนุช บุญช่วย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายพงษ์สุชาติ ทองสุขใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงภูสุดา พรหมสมบัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา อุดมกัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายวรวิช พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงรุจิรา พรมภักดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงประภัสสร ฤทธิทิศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงนภัสสร ใจปลืม

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงภัคจิรา อรนันท์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลายแหลม

วัดแหลมสุวรรณาราม
 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายชวกร บุญสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายพีรพล พรมจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายพีรสิทธิ

์

พรมจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายสมภพ เพชรพันธ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายอนุชา นามรินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายปภังกร หนูแปลก

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กชายศุภรุจน์ เพิมสุข

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงศุภกานต์ สุรกาหล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายธีรภัทร เชือนิตย์

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กหญิงทิพย์นารี วงษ์ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายวรินทร บุญทะลา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา โสนารถ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงอินทุ์อร ดวงมาลา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา สนธยาวัฒน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ นามวงษา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายพัทธดนย์ วงศ์บุญมา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ พิมเสน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายศราวุฒิ หวานช่วย
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายพิเชษฐ์ พรมรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทร์ผ่อง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายพรพิจิตร ด่านอุดร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

พุทธสุภะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ขันวงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงคีรา แอน อันวีน

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงนานามิ ธรรมคุณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงบัวชมพู พรหมรักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีจง

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายสุภัทร์กิจ รุจิระยรรยง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายนัทวุฒิ ลอยดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงวริศรา แคล้วคล่อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายภูวนาท ไตรยะพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายธนิกร สุขสม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงวริษา สุขสม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายรุ่งรดิศ ทากุดเรือ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายเจษฎาพร ศรีพิทักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงชลธิชา โรยอุตะระ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ พราหมณ์นาค
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงลภัส รินสอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงกมลชนก พรมรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายวัธนชัย วงศ์จันทา

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กชายกิตติกร แก้วบัวทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ สมวงศ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ขวย

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงวัชราภา อุ่ยประเสริฐ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงจิดาภา ศรีนาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงธิติสุดา ไชยนาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงเจนจิรา ชูกุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงสุทธิดา สุขสม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายสุขสัน อินทจินดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายพิทักษ์ โสมพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายธรรมธัช โปศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กชายปฏิพล คงทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายธนภัทร สามสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงปภาดา จันทร์หอม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงวริษฐา ทองอินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายวันชนะ ปลอดภัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงพัชรา ชมชืนฟุง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายธนดล สุวชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายพนัสกร นาโควงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายกฤตเมธ ทรัพย์มี

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงปาณิสรา พุทธกูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายพิรพัฒน์ พรหมทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงพลอยมณี ศรีกงพาน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงไซณารีย์ คงรอด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๓๙ เด็กชายยศภัทร แดนนิส

เลมเมนส์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ วงศ์แหวน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ขวัญทอง ๓๐/๘/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายจันทณพ เพชรหับ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายสารวัตร สืบสวน ๐๙/๑/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายสิทธิชัย บุตรพรม

๑๔/๖/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายปภังกร สายช่วย

๑๙/๘/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กชายอาก่าอู -
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายภัทรชน รังกลิน

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงพัฒนียา บุญห้อ ๐๒/๙/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงรัชาฎาพร พ่วงจุ้ย

๒๑/๔/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ จันทร์ทุ่ง ๐๒/๘/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงพิชญธิดา นุราช
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงปาลบัว บัวทอง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์

มากสุวรรณ์ ๐๕/๑/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงสุมารี พละแสน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ ไพฑูรย์ ๗/๗/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายบวรวิชญ์ ปญญาใจ

๖/๑๒/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายรักษ์สกุล สักคุณา

๒๔/๔/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายภาคภูมิ พรหมปาน ๑/๙/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายชีวธันย์ ศรีเปารยะ
๒๘/๘/๒๕๕๒

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสิโรรัตน์ สุขสานต์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงฟารุ่ง ชมภูนุช

๒๔/๓/๒๕๕๒
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กชายเอ่งข่าน แซ่โค้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงรัตนาพร เอียมขจร

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงรัตนาวดี เอียมขจร

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายธนกฤต วรรณวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายบุณยวัทน์ พาหละ
๒๔/๑/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ สมวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายพีรพัฒน์ มีชัย ๗/๒/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายณัฐพงศ์ รอมาลี ๐๔/๖/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ดีหนู

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายธนพล กตะศิลา ๐๑/๘/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงสุชาดา ขุนพิบูลย์

๒๑/๑/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทรงคาศรี ๐๒/๘/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงสรนันท์ แสงแก้ว
๒๒/๔/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงดวงกมล วิทยสุนทร
๒๗/๔/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงสุภาวดี สงพัฒน์แก้ว ๒๐/๗/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงสิตานัน รักสกุล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงนวพร พรหมใจดี
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงอริยา แมลงภู่ทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงชลันธร เมฆทอง

๒๓/๔/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงวรรณิกา ยางสูง ๐๘/๓/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุจรรยา ผาสุข ๐๔/๕/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงภัทรวดี สุขมีชัย ๖/๖/๒๕๕๐ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงอโณทัย ลาดสมบัติ

๑๘/๙/๒๕๕๐
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา
บูรณะสินกวินกุล

๓/๕/๒๕๔๙ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงเนตรชนก ยุทธิวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองสุข
๑๘/๒/๒๕๔๘

วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายเพชรพญา เกตุแก้ว ๓/๗/๒๕๔๘ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายสิโรฒม์ ใจเอือ

้

๑๔/๔/๒๕๔๘
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายต้นนำ นนยะ ๘/๗/๒๕๔๘ วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สระวัง

๑๑/๑/๒๕๔๙
วัดละไม ละไม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พลรักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายภานุวิชย์ อินเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายกษิดิศ อุ่ยประเสริฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายกษิดิเดช

์

อุ่ยประเสริฐ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายวีรภัทร เจดีย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายธีรพล สงมาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงศรัณย์พร ธูปแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงอรอุมา คงมาก

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายสุรนิตร ศรีสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายศักรินทร์ บัวทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงธนกร อัศวสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงณภัสริญญา ทองมาก

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงอุมาพร ไชยราษฎร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุณาราม วัดคุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๙ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายจิรพัส เรืองศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ผิวขำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายณัฐเดช ทองเรือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายเหมศักดิ

์

เกตุแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายภูมิภัทร ใจกว้าง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายวัชรพงศ์ ค้นหาสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายปญญา วัฒนาไพสิฐ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายปริญญา เรืองทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายกรวิชญ์ สืบสังข์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่ล่อย

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายพงศธร สุวรรณพะโยม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายรวีโรจน์ ทองสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายพัชระ แพเพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายศุภโชค แคล่วคล่อง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายลัทธพล ไชยธวัช

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายธัญวัฒน์ บุญรอด

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายชญานนท์ ขวยเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายเดชสิทธิ

์

แซ่ลิม

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงสุชานาถ ดุกคง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงวริศรา สุพรรณอาสน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงธัญญพัทธ์ เลิศไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงสุภาพรรณ์ คำหล้า

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงวรรษชล คงแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงกมลชนก เพชรพรหม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงอารยา เกศมาชม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ มีเดช

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงอุมากร โคตรลุน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงวิมลณัฐ สมวงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงสุวิมล แก้วกำเนิด
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คงแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงทยารัตน์ เกตุแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงพัชรา มีโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ทองพันชัง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายนพีพัฒน์ ใจกว้าง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงนวลศรี รักษ์เจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายศักย์พล โพทะโสม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงจุราภรณ์ ภูวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงปาลิตา แจ้งอักษร

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายพงศธร สัตถาพร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประเดิม วัดประเดิม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงโยษิตา ศรีฟา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงชลธิชา หิมทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงอภิชญา อินทนาศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงอัจฉรา อนันท์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงชลดา ศรีสุริยวงศ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงณัฏฐ์วริษฐา อินทนิล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ศรีจำรัส

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงบุญรดา ทองพัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กหญิงญาณิศา จงไกรจักร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงอรพรรณ พลับพรึก

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายแดริก โคลล์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงปวริศา เข็มแปนพะเนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงโสรยา บ่อหนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกลาง วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายพุทธิภัสร์ ชาติรักษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายธนกฤต ซองวงศ์ษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายณัฐพล รุ่งธาราเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายศิระ ศิริรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงปานทิพย์ โมนละมิน

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงไอรีนรัตน์ ปลังกลาง

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงธนัชชา เพ็ชรพรหม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงอัญชิสา ราตรี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ เชือกลับ

้

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายพิรพันธ์ เรืองศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กหญิงเต็มสิริ เรืองศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา คงไวย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงนภัสสร คำปน

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายบวรศักดิ

์

สุขสาน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงปยะชนก คงมัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายปุรเชษฐ์ พัฒน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายอัครรินทร์ มีขวด

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงเมทิกา แซ่เบ๊

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายกฤษฎา แซ่ด่าน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายธีรภัทร พรหมเมศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สวัสดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายอภิวัช ปาเบ้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา เครือแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายโซริยา ซน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงธนศิริน บุญสิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติวราราม วัดสันติวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๒

นางอรสา อุ่นสุข
๐๑/๐๖/๒๕๑๗

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๓

นางสุภาวดี ศรีมุงคุณ
๑๓/๐๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๔
นางสาวจีรนันท์ ทองพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๕
นางสาวศิริรัตน์ แท่นมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๖

นางสาวชนันท์ชิตา แปะอุ้ย
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๗
นางสาวกฤติยาภรณ์ พิชัย

๒๘/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๘
นายสุทธิชัย ศรีจันทร์

๑๑/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๘๙
นางสาวนรังศิยา บัวแย้ม

๐๘/๐๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๐
นายกฤตภาส วรรณคีรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงจันทิรา สงพัฒน์แก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายกฤษฎา คลองขุด

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายชุติพงศ์ จารุณสาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ชุมรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงกัญมาศ ถุงทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงณิชกานต์ รุ่มจิตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงผกามาศ บุญอำไพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงอรปรียา คงภักดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายศตายุ ภิรอด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายแสนดี ทองกุนา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพลอย

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายกฤตินัย แก้วนวล

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายสรศักดิ

์

เสือคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายสุริยา ไชยชนะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายทัศพล เผือกภูมิ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงวรรณนิดา ศึกเสือ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงเกตน์นิภา บุญเชิด

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ สังข์เรียง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายนวพล กุลคีรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงวรรณณิดา สุปนตี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงณัฏฐ์ธร นาคคง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายอนวัช สิทธินุ่น

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายวัชพล โกทะโน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายภาณุพงค์ สมบุญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายศุภณัฐ ล่องพรหม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงเมธวดี รอดภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์ปาน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กชายนเรนทรณ์ วิเชียรวงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงดวงฤทัย สาคร

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงพิมพิศา วิเชียร

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงปุญญิสา รองสกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายฉัตรณรินทร์ หมานพัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายชวนากร มงคล

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา เสน่ห์รัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ทาหาญ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มากบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงนฤนาท รอดเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงธิพาวดี ชาธิพา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงญดาภา ศรีนวล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงกนิษฐา ประมวล

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายประสบโชค มาลาเวช

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็งผอม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงสริตา ถึงเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงอรยา ศึกเสือ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา รอดภัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายกัณฐวิทย์ คชพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พิทักษ์ไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายธนกร ฤทธินี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายภัทระ ศักดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายกฤติพงค์ แซ่เลียว

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงดลรยา แก้วนำเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงดารณี แก้วนำเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีบุรุษ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายอธิภัทร ผ่องแผ้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กหญิงประภาศิริ สร้อยหอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าขนอน วัดปราการ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายวงศกร สาวิโรจน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงโชติกา วัดนครใหญ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ สวัสดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายณชย กลับช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุพิชา พรหมประดิษฐ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงธีริศรา ทองปสโณว์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา พิณกลับ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงปาณฐิพร นวลสุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงชุติกา สีดุก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงสมิตานันท์ หยังตระกูล

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงพรทิพย์ แสงทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงมัลลิกา น้ยศิริ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงพรนภัส ชูไกรไทย

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายโยนาธาน โลติกร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายธนกฤต แซ่อุ้ย

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ฉันทกุล
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายเฉลิมเกียรติ แก้วสุขสุด

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายปยวัฒน์ นุ่นเกิด

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายอนันดา กลินหอม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายธีรภัทร แจ้งเพชร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายณฐนนท์ ศรีโชติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน พูลสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีน้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงโอปอ หวามา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงขวัญข้าว เพชรคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงธริมา กิตติพลจักร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายกิตติภพ โปณทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายณัฐพล วรพัฒน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายธีระยุทธิ

์

หอยทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยยศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายปยณัฐ สุรางค์ไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายชานน พิบูลย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายกันต์ธีภพ อุปลา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายนนทวัฒน์ พรหมทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายเชนทร์ เพชรเชนทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงคิรภัสสร มีพัฒน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงลักษิกา หยิกซ้าย

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงโยษิตา บุญคง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา กำเหนิด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงนันท์นภัส คงทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงนิตยาพร ช่วยประดิษฐ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงหทัยชนก อุปลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงอัญญาณี ทองอยู่
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงปรียดาพร พรมลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงวลัยพรรณ นาคคลิง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายพีรวิชญ์ แก้วสุด
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๒

นายยุคนธร ก้อนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายวรสิทธ์ จิตสวาท

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายพงศกร สุขดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงชาลิสา อยู่ขาว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงชฎาภรณ์ เกตุช

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นวลสุทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตรสวาท

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงจุฑามาส ศรีกุมมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงปทมาภรณ์ แก้วสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงสุนิสา สุดจิตร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงรวิศรา ชฏากรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายกรวิชญ์ กลัดทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงสุนิสา วรรณทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายตรีพล รูปเล็ก

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงวราวรรณ เสนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายปวิธชาต บัวคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายไทเวนโจ พม่า

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายณัฐพงค์ ขอสวัสดิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงอลิษา ชูลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงรืนฤดี

่

สืบ
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงนิชาภัทร พยัคฆา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงวรานุช พรหมขวัญ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

แสงพระจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงภัทรศรี ทักษ์จ่าง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงนิศามณี พยุหะ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงมนธิชา พยัคฆา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงรัตนากร อุ่นจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงจันจิรา สุคำภา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงปญญาภรณ์ ชูชาติ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายกิตติภูมิ วารี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายปรีชาพงษ์ เพ็ชรแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนทศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายพงศ์ภีระ อุ้ยทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงภูริชญา คีรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงธมลวรรณ นิลอุปถัมภ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คะเชนทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายเจนณรงค์ ศรีรักษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงนรีกานต์ ทับทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายปยชาติ นาควงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงชลธิชา บุดดีคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงอรษา พิทักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ เพชรทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายสิทธิพร อุบลกาญจน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงระวี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงพิมพิศา จรัสกูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายหิรัญฤทธิ

์

ธรฤทธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๐
นายกิตติชัย ศศิเดโช

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายฉัตรมงคล โสดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา อินทกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายสราวุธ ปะหินา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายทิตตินัย ทับทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายเจษฎาพงษ์ เช้าวังเย็น

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายมงคล รักษายศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายวรเทพ ประพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงอริศรา ใจภักดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายโสภณ เพชรดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงอังคณา แคล้วคล่อง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงวิลาสินี โมสิกะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายทีปราษฎร์ เนาวพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ทองถึง
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงนุชนาฏ สมบัติ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กชายเจษฏา รัตนวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายปรเมศวร์ ชัยภักดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ บำรุง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงวิลาสินี จันทร์เทพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงกรชนก ชัยสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงวรัญญา ชุมพล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๑

นางสาวปรางวลัย ไชยวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๒

นางสาวอภิญญา ศรีอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๓
นางสาวนิลยา คำสุข

๐๗/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๔
นางเอมอัชนา วงษ์กวี

๑๙/๐๘/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๕

นางสาวชนาพร พลวรรณาภา
๑๖/๐๖/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๖

นายสุพร คงช่วย
๒๘/๐๖/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๗
นายกองเกียรติ สิทธิรักษ์

๒๗/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๘
นายอุทัย หมืนแก้ว

่

๐๓/๐๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๖๙

นางสาวจารุณี ชูเกียรติ

์

๑๓/๑๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๐
นางปรีดา คำแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๑
นายทศพล บุญนำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๒
นางสาวชไมพร วงศ์สวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๓

นางสาวชุติมา หนูนิล

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๔

นางสาวนฤมล เนตรวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๕
นางสาวนาฏนารี รักษ์ทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๖
นางสาวชลีกร จินตนายงค์

๒๑/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๗

นางสาวสายนที ชุมทอง
๐๗/๐๓/๒๕๐๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๘

นางสาวจรัญญา สุดจิตร
๒๐/๐๖/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๗๙
นางสุภารัตน์ หนูจันทร์แก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๐๙
กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๐
นางอุทุมพร เพชรจิรพงศ์

๑๔/๑๐/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๑

นางสาวชนาทิพ ผลทิม

๒๒/๑๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๒

นางสาวจุฑามาศ เขียวชอุ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๓
นายพรเทพ ศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๔
นายสรัล จรเปลียว

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๕

นางสาวศุภวรรณ
วณิชเจนประเสริฐ ๐๕/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๖

นายณัฐพงษ์ หุ่นเก่า
๒๙/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๗
นางสาวชรินรัตน์ สวัสดิวงศ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๘

นางสุทิศา สังข์ทอง
๐๒/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๘๙

นายสำเริง เพชรกรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๐
นางนวลตา สิทธิรักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๑
นางสาวภัทราพร วิชัยดิษฐ

๑๔/๐๗/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๒

นายสายันต์ เพชรสงค์
๐๙/๐๔/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน บุญรอด
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายสรวิชญ์ ชัยชาญ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายชัยชนะ มณีฉาย

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมุดจินดา
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายนัทพล อักษร
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยสะอาด

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอกอัครบัณฑิต

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ภูละ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ แว่นแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงญาณิฐา ชัยเวช

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงธัญรัตน์ จันทะปะ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงปุญญ์กนก มีแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สายเภอ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงมนต์นภา สุวรรณรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงศศิญาภรณ์ มากพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายอลีณา ไม้เรียง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จำนงค์จิต

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงสุภัสสร เกลียงเกลา

้

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายสหรัฐ ณชูสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายณัฐพล อ้นประวัติ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ช่วยบำรุง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายณภัทร เส็นหละ

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงอินทิพร ช่างเรือ

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี ชัยสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงประภาภรณ์ ศิริชู

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงศศิกานต์ แบ่งเบา

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงณัตธิมา อินทรทัศน์

๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงสโรชา นาบัณฑิตย์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กหญิงอรกช รัตนะ
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายวัฒนา ชูสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายกวี เทียนภู่
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงณัฐธิญา ชัยสิทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายภูริวัฒน์ จันปาน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายพงศ์สุรินทร์ แก้วสุขศรี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทัศน์กระจ่าง
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา หล่อพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายชาญณรงค์ ทิพย์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายนวพร ปานุวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายอภิรักษ์ จูสม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายวิทวัส ดวงแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายธรรมศักดิ

์

บุญชัย
๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายชาญวิทย์ คงช่วย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายลัทธพล สุกใส
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายอภิวิชญ์ เครือจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายสิรภพ ไชยเพชร

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายชนะธวัช พันธ์เล็ก

๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายวรรณชนะ คงเพ็ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงธัญพิชชา รักบำรุง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงลภัสรดา บุญคง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงกัลยา ประภู

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงภัทรียา ผิวนวล
๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงรัชนีกร ประดับสกุลวงศ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงพิมพิศา รักราวี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงพรรษชล เลือมใสสุข

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงปณิสา ทองขำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พลายแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอภิชญา ชนะดี

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงพิชานันท์ จันทบูลย์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายอนาวิล บัวน้อย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายวีรวัชร ดำปาน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายพลพล ฤทธี

๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายพันธกร ขาลทอง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายณัฐพล จันทร์เพชร
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายธนาวุธ สุขเปรม
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายคมกฤษ ชุมชอบ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ รัชชู
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายเหมรัศม์ ชาญณรงค์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงภัทรธิดา อังสานาม

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงปรีดาพร โททัสสา

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คงดี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กหญิงธนธรณ์ บุญแสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงพิชญธิดา ชูดำดี

๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงปริชาติ จันทร์ศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงธันวรัตน์ รักปาน
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงปวีณรัตน์ เกษเพชร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงณิชาภา พิทักษ์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงธันยชนก บริสุทธ์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงศุภนุช หนูคง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงณัฐชาวดี ทองขำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงพรพิมล ทองถึง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงศุภิสรา จิตรจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายวีระพล ธัมมรติ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายกาญจนวัฒน์ ขนาบแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายเกียรติภูมิ พิริพล

๑๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายพนิเอล แก้วเขียว

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายรัชชานนท์ คงจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายจิราเมธ จันดี
๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายณัฎฐ์สราวุฒิ อ่อนเย็น

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สวัสดิอุบล

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายพงศกร จอมคำ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายภัทรชัย ศรีน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายภูวนารถ คำภู

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงพลอยณิชา กิมเสาว์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงพันทิพา ทรัพย์อุปการ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงนภัสสร เวียงชัย
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงพรศิริ พิจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงวกุลทิพย์ ริยาพันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงอนันนตญา แสงอรุณ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงนุชนาฏ วัฒนวงศ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงอารดา เพ็ชรสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายเทพรัตน์ คงนวล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ พิมพ์ลอย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงปกิตตา ศรีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา สายสามพราน

๑๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงกิตติมา ทรหด
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงรัตติกาล แก้วหิน

้

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงวรกานต์ ชูโลก

๑๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงอธิรญา รูปโอ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงศิโรรัตน์ สิทธิพงศ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงพรธีรา คงลำพูน

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายนันทกร เพชรชำนาญ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงนันท์นลิน ศรีสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงจันทราภรณ์ อานนท์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงดรณิรัตน์ ทองเปลียนแสง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายวุฒิชัย บุญทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงณภัทร ช่วยบำรุง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์ลอย

๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงแพรวา อักษรวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงศิวภัสสร์ เชาว์เหลียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงฐิตาภา จันทวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เถียรวิชิต
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

พิมพ์แพทย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายวุฒิชัย สองอำไพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงชนากานต์ ชำนาญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายราเชนทร์ โกมล
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กชายมงคลศักดิ

์

ชูนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงวาศิยากร หีดนุ้ย

๒๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายนพณัฐ สืบพงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ ภิรมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงจันทิมา ยอดแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายเจษฎากร นาคเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายกฤติเดช คงคชวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายศุภเชฏฐ์ วุฒิยา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายอณุพักษ์ จันทร์สว่าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงดาราวดี มาลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายกูอาฟฟาน กูตือริ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายสุริยพงศ์ เวทยา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงอธิชา พิทักษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ รักษายศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายพรภวิทย์ บุญชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ แช่ตัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายจีรศักดิ

์

มาลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายวรรณเฉลิม พ่วงแสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายปญณวัฒน์ ชุมพล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายกิตติพงศ์ แต่งแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายภราเดช คงดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายภูวนาถ คงนวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายกัมปนาท พัฒฉิม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ คชเชนทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายณราวุฒิ นุภักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายศุภโชติ พลพา

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงอุสา ช่วยบำรุง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงรักอภัย รักขา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายกันตชาติ หอมแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงพัตรพิมล จันทรชิต

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายปฏิภาณ ทักจ่าง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายอนันตกร คงแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงปฐวีกานต์ พิสูจน์ผล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ เรืองประชา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายตนุภัทร พิทักษ์วงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายจักรินทร์ นาคเสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ ตราศรี

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงแพรวาห์ เพชรคง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ คงผอม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงสรินณา หลิวคง
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายณรงค์ชัย สุริยานนท์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงจันทิมา ดวงจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายวรากรณ์ ชะเอม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายปริวุฒิ ศรีระบาย
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงกรนันท์ ศรีสงคราม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายปรัชญา ผากอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายจตุรงค์ ดวงจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็งจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๖ เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์
มินมาส

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายเจิดศักดิ

์

ยกทวน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงกัณตวรรณ บัวจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายจิรยุทธิ

์

ช่วยศรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ เกษเพชร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงปรีดาวัลย์ จันทร์ทอง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงศิริพร จินดาโชติ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงกนกกร ยิงยง

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ดีชู

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงวราภร ช่างเรือ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บำรุงศรี
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงณิชกานต์ คงทอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายพัฒน์ศกร ขำเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายถิรวุฒิ ช่วยบรรจง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายภูวนัย ศรีสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายณัฐชนน ชูศรีอ่อน

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายวรากร รอดเอียด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายปญจพล แก้วเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายสุทธิรักษ์ บุญสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

รักษ์บำรุง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายเจษฎา อยู่ดี

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายนพเดช รักบำรุง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายพันธศักดิ

์

แสงอนันต์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงขวัญใจ วงขะโนง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงสิริกร ทองสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงละอองดาว ปราบมนตรี

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ รักสนิท
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุขยิง

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายธีรพงศ์ คงพัฒน์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ พรหมทอง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายปณณฑิต เพชรประณีต
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงชนาธินาถ สุขเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ชูเชษฐ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายจิรเมธ ชูคง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายวงศ์พิพัฒน์ ชืนลดารมย์

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายวงศกร บัวน้อย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายชยุติพงค์ พุทธาโร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายธาวิน ศิลปวิสุทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงบุษยา อินแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ชลสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายธนิก บุญทรัพย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายวงศกร สาริบุตร

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายวีรภัทร ทองเจิม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายณฐกร กรายแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายชุติเดช ทองศรี

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายภูวนาจ ช่วยทุกข์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายศุภณัฐ พิทักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายธนกรณ์ บุญมาก

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายเตวิน ประชุม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายภูบดินทร์ ชัยสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายณนท์ธวัฒน์ สาริขา

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายจรูญพันธ์ สุขทังป

้

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายกิตติชัย ไทยดำ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายธนเทพ ประพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายจตุรชัย ภูมิไชยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายเจษฎาพร เจริญมาก

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายภีมเดช ชัยสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายนิติพงษ์ สุขยิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายปุรเชษฐ์ รัตนบุรี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายภานุพงษ์ หอมเชือม

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายอภิชัย แก้วรักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายวรากร กามูณี
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายภูริณัฐ มีลาย

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายวีรภัทร มณีนิล

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายชนวัฒน์ ชูแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายนาราภัทร บุญคงมาก
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายอรรถกร จันทร์ขาว

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายภัทรพล พรหมเมศ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายวรากร บุญประดิษฐ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายทักษกร ชูทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายภูริภิทร์

ั

กลินตะหลบ

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายภูตะวัน ช่างคิด
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายชัยพันธ์ ช่วยบำรุง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กชายธนวินทร์ ศรีโมรา

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายสุพัฒน์ชนก รำมะนะกิจจะ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กชายจักรี นุ้ยเจริญ
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายยศภัทร ชูทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายอติวัชญ์ อักษรดำ

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายก้องกิดาการ หนูพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงสุวภัทร สุขย้อย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงกุนธิตา แก้วอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริเวช

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงสุพิชญา ธรฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงจิราพัชร เพ็งดำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงณัฐกมล ศรีราม

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงศิริกัญญา แก้วงาม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงลลิตา ช่วยศรี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงนันธิดา อักษร
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงพรรษชล ติวต้ง

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงสุทัตตา ระวัง

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงปุญญิศา ยศศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงกิตติพร ลิมสกุล

้

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงสุภัชชา เพ็ชรประดิษฐ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงเบญญาภา บุตรเมือง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงภัทรนิดา สงอนุรักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาควิลัย
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ธรรมรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงจารุพิชญา ชัยฤกษ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงญาณกร ประพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุ่มก๊ก
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุขเกษม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงญาณัจฉรา สุขเยาว์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงณภัฏษอร ผุดประสิทธิกุล
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิพย์ดี
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงมาริษา ช่วยเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ นามสน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กชายพัทธดนย์ ชูคง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายธีรภัทร ชัยสิทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงรดาภัค ชูทองวรโชติ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายวุฒิภัทร ภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา ขุนละเอียด
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กชายพศวีร์ ประชุมรัตน์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แซ่จึง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายกฤตภัค รวดเร็ว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ ชำนาญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายยุทธนา ปราบราย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายมนัสชัย ศรีนวลปาน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ พลายงาม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายปองกานต์ พรหมฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายสิรภัทร หุ่นเก่า
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายเกียรติพงศ์ ทองพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายสัญฌุกร ศรีน้อย

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงประภัสสร พระวิวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงณัฏฐนิภา อินทร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๐ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ปลวาสน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงวรินธิรา สายสามพราน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายปยณัช หวานฉำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ แก้วบาง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงอาทิมา เมืองน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงภัทรชมน วงศ์บุรีมาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงอัครชาดา ปานน้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายปภังกร ย่องตระกูล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายวรทัต ตรีสงค์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายธีรพันธ์ หนูกลิน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายธเนศพล ทองรักจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายคงคำกฤษณ์ เกลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไกรสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายดุลยวัต แสงสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงลฎาภา ตันหล้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงปภารินท์ บุญญานุพงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายนภดล พรหมมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงลิขิตตา เมืองใหม่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายคณิน ทิพย์ญาณ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายนันทวุฒิ มีเกลียง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายนันทชัย ประพันธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายสิทธิพันธ์ ช่วยศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายสราวุฒิ รักษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงจิรนันต์ พลศร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงชนาภา นาคแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงจริยา รักษ์ปาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสินชัย วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงศิริบุษภรณ์ พลรบ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา รุ่มจิตร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงณิชารีย์ รุ่มจิตร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงพิชญาภา สุดสาย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงวริศรา เจียวก๊ก

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงกัลยา บุญฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงศศิธร พรมกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงบุญญาพร สิงห์ชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายสุรัตน์ ชัยศรีรักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงวิยดา เอียดเวียงสระ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงจีรนันท์ เรืองรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงทิพวรรณ เผือกภูมิ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายพีระเดช โพนเฉลียว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เครือแบน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ นาคสวาท

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงอุมากร เชียงทึก

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายเอกมังกร น้อยหมอ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายสาคร ทองจินดา

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงธิตาภรณ์ อ่าวลึกเหนือ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายปฐม พงศ์พรหม

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ หนูนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายอิทธิเทพ ขันทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายณัฐภัทร ชุมแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายนิติภูมิ ช่วยบำรุง

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายจิรายุ ศรประดิษฐ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายจิรายุทธ ศรประดิษฐ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงธัญชนก ชุมศรีชาย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงญัฐภัทร ไกรย์แก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงสุนิษา แสงโคกทราย

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงสุชาวลี เทพทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงจารวี ทองทิพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองยอด

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงใจ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ รามจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายอนุศักดิ

์

นาคสวาท
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปาน วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายปการ เพ็ชรชำนาญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายจิระศักดิ

์

ชุมศรีชาย
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายคณิศร รัตนา

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงขนิษฐา ชูนาวา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงสุชาดา สุดสาย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงฉัตชนก ทองสุภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายศิลปกรณ์ กลับสงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายพัฒธรัตน์ ฉิมภักดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยวนปลา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงเกวลิน มัฏฐารักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงบุญทิพย์ รักพรมทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงพัชริดา อิสระ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายพงศ์ธร นาคง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายวราเทพ เดชไชยากุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายปวรุตม์ ชุมเอียด

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายวริทธิ

์

สุขแพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงวรรนิสา เลียนศิริ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายรัชชานนท์ หวานทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ มณีศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดวงตา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

สาระพิจิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายสุภนัย หรัญธนวัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวริศรา ทองน้อย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายวชิรปกรณ์ เขียวสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงพุทธพร รอดอินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงปยะธิดา เพชรบ้านนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายนิธิรงค์ ศักดิจันทร์

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงพีรดา กรดนวล

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงกัลยาณี ศิริรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายปรมินทร์ คงเฉลิม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงภาสินี แสงภักดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โรวัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายรัตพงศ์ ขุนชุม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงเกวลิน มีพร้อม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงปณฑิตา มือแข็ง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงลลิตา อนุลีจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงธนาภา จองศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงกุลรัตน์ ภู่ดำริห์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ เอียดศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายอชิตะ อนุพัฒน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายเจตตรินทร์ ตันแสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายศุภณัฐ ชูไทย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ศรีแมน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงจิดาภา กลับนุ้ย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายมนัสชัย ฉิมแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา จิตรสุวรรณโณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายนันทวัฒน์ หอมแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงณัฐธิดา นุ่นกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายธนพล อ่อนรอด

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๑
นายจิตติกร ผลแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๑๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๒
นางวันเพ็ญ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๒๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๓
นางสาวลดาวัลย์ พิมพ์ธรรม

๐๙/๐๔/๒๕๒๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๔
นางอุธัญญา ตะปนา

๑๒/๐๒/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๕
นางธนัชพร ศิวายพราหมณ์

๒๙/๐๔/๒๕๑๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๖
นางจิราพร ทองพัฒน์

๒๒/๑๑/๒๕๐๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๗
นางสาวนวพรรษ เพชรทอง

๒๕/๑๐/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๘
นางอัญชลี คงชนะ

๒๔/๐๓/๒๕๑๘

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๐๙
นางรุ่งรัตน์ สุลเม็ต

๐๔/๐๔/๒๕๒๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๐
นางสุจิรา รัตนพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๑๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๑
นางสาวกฤษณา สุยังกุล

๐๓/๐๕/๒๕๑๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๒

นางสาวนภัสวรรณ ศักดา
๑๑/๐๕/๒๕๒๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๓

นางวรรณภา รักเหล้ก
๐๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๔
นางนงลักษณ์ สุดเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๑๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๕
นางสุวัจนา เจริญรักษ์

๑๙/๐๔/๒๕๑๘

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๖

นายสุวิรุฬห์ เจียจิราวัชร์

๒๖/๑๑/๒๕๑๘

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๗

นางสาวสุจิตตรา ชนะกุล
๐๗/๐๓/๒๕๒๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๘
นางสาวจงจิตร์ ฤทธิกัน

๒๔/๐๖/๒๕๐๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๑๙
นายนรัญจ์ โกสิยพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๒๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๐
นางสาวรัชนก ทองเสนอ

๓๑/๐๘/๒๕๑๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๑

นางสาวอรสุมา ปาลคะเชนทร์

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๒
นางสาวจารุณี ทองหวัน

่

๐๓/๐๓/๒๕๒๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๓
นายวันชาติ ศรีภิญโญ

๑๗/๐๒/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๔

นางจีรภรณ์ ผลแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๑๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๕

นางสาวพจนีย์ แก้วมิงเมือง

่

๒๖/๐๓/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๖
นายชาตรี รัชชะ

๐๘/๑๐/๒๕๒๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๗
นายสุรเกียรติ สุปนตี

๒๒/๐๙/๒๕๐๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๘

นางสาวเมธินี ถินหัวเตย

่

๐๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๒๙

นางสาวภูริดา ชูบำรุง
๒๐/๐๕/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๐
นางสาวสัจจวรรณ จันทร์ทอง

๑๖/๐๔/๒๕๒๘

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๑
นางสาววิลาวัลย์ รักกะเปา

๒๔/๐๒/๒๕๒๘

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๒

นางสาวจุทัยรัตน์ วิโรจน์วรรณ
๐๒/๐๒/๒๕๒๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๓

นายสรรเพ็ชร ฟกแฟ
๑๒/๐๒/๒๕๓๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๔
นายวัชรศักดิ

์

เพ็ชรรัตน์
๒๔/๐๑/๒๕๐๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๕
นางนวลฤดี นุ้ยวังทอง

๒๕/๐๓/๒๕๐๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๖

นางนิตยา สังข์อุ่น
๒๕/๐๒/๒๕๐๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๗

นายเสงียม

่

วรภูมิ
๐๘/๑๐/๒๕๑๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๘
นางรวีวรรณ คชรินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๐๑
โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๓๙
นายสุพจน์ กลับวิหค

๑๔/๐๖/๒๕๐๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๐ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๐
นางณิชาภัทร จันทร์แสงกุล

๒๙/๑๒/๒๕๐๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๑

นางสาวปยะนันท์ วิโรจน์วรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๒๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๒
นางสาวอรอุมา คงแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๓

นางสาวพ็ญศิริ ไกรสินธุ์
๑๘/๐๗/๒๕๒๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๔

นางสาวธิราภรณ์ เสือแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๓๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๕

นางสาววราภร์ สังวริ
๘/๐๕/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๖
นางสาวจุฑาพร นิตย์รัตน์

๐๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๗

นางสาวรังสินี เพชรมณี
๐๘/๐๒/๒๕๓๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๘

นางสุนันทา เอียดทอง
๑๑/๐๔/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๔๙
นางสาวจิราพร เพชรคง

๑๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๐
นางสาวจิริยา มูสิเกิด

๐๙/๑๑/๒๕๓๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๑

นางสาวเบญจมาส สังข์เพชร
๑๕/๐๘/๒๕๓๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๒

นางสาวสุนันทา รักกลัด
๒๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๓
นางสาวศุภนิตา เวฬุวนารักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๓๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๔
นางสาวกฤษฎาวรรณ

จันทร์แสงกุล
๒๘/๐๗/๒๕๒๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๕

นางสาวดารารัตน์ สุขอุ่น
๑๙/๐๗/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๖

นางอังคณา เกลียงเกลา

้

๒๑/๐๕/๒๕๑๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๗
นางสาวสายสมร แก้วภูชงค์

๑๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๘
นางฉวีวรรณ วิเชียร

๑๕/๑๑/๒๕๐๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๕๙

นางสาวนาตยา ศรีเอียมศิลป

่

๐๔/๐๕/๒๕๒๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๐
นางจันทิมา แก้วทับทิม

๐๗/๐๖/๒๕๒๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๑
นางสาวมยุรา ขาวนุ้ย

๑๖/๐๒/๒๕๑๘

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๒
นางสาวลำไพย์ บิลจรัญ

๑๑/๐๙/๒๕๒๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๓

นายวิชัย จอมประชา
๒๒/๐๗/๒๕๒๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๔

นางสาวจรรยา ช่วยบุญส่ง
๓๐/๐๓/๒๕๒๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๕
นายเฉลิมชัย นิลวดี

๐๕/๑๒/๒๕๑๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๖
นางสาวสุรัชฎา เรืองรัตน์

๓๑/๐๕/๒๕๒๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๗

นายมานพ ทองกลม
๒๔/๐๑/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๘

นางสาวนิภาดา จันทร์อยู่
๑๐/๑๐/๒๕๒๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๖๙
นางสาวอรอุมา เพ็ชรา

๑๒/๐๙/๒๕๒๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๐ นางสาวกัญญาลักษณ์
พาหา

๐๕/๐๙/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๑

นายสิริวัฒน์ สรกุล
๐๗/๐๙/๒๕๑๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๒

นางสาวโสรญา อ้นเขาวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๓๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๓
นายชูเกียรติ เนาว์นาน

๑๐/๐๑/๒๕๓๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๔
นางสาวผกาพร แพ่งรักษ์

๑๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๑ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๕

นางสาวสุปรีดา พรหมทัส
๑๐/๐๖/๒๕๑๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๖

นางสาวสุพรรณี มากชุม
๐๑/๐๔/๒๕๒๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๗
นางสาวลลิตวดี แก้วภูชงค์

๐๗/๐๗/๒๕๓๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๘

นายอำนาจ มิตรพัฒน์
๒๖/๑๑/๒๕๓๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๗๙

นางสาวจีราพันธ์ เทพคง
๓๐/๐๖/๒๕๒๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๐
นางสาววนิดา ทองวิเศษ

๒๒/๐๖/๒๕๑๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๑
นางอรปรียา ฤทธี

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๒

นางพรรณนภา เนียมขำ
๐๙/๑๑/๒๕๒๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๓

นางสาวจิตรานันท์ ชูลี

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๔
นางสาวชมัยพร บริสุทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๕
นางสาวสุรางคนา เพชรขุ้ม

๐๑/๐๗/๒๕๓๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๖

นางสาววันดี สามิตร
๑๓/๐๔/๒๕๑๙

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๗

นายจักรรินทร์ ศรพิชัย
๑๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๘
นางสาวจุฑามาศ จิมานัง

๐๗/๐๑/๒๕๓๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๘๙
นางสาวทิพวัลย์ พินโน

๐๓/๐๘/๒๕๒๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๐
นายยุทธนา สุขอุ่น

๐๑/๐๔/๒๕๒๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๑

นางสาวอรจิรา มณีรัตนสุบรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๓๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๒
นางสาวสุรัฐติยา ปานสุพรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๓
นางสาวเบญจมาศ ชาวปา

๐๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๔

นางสาวถนอมศรี ชูแขวง
๒๖/๐๑/๒๕๓๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๕

นางสาวสมฤดี เทียนชัย
๑๖/๐๔/๒๕๓๖

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๖
นางสาวสุดารัตน์ สุทธิรักษ์

๐๕/๐๒/๒๕๓๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๗
นายสุวัฒชัย ธรฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๒๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๘

นางสาวกนกวรรณ ชุมชำนาญ

๒๙/๑๑/๒๕๓๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๑๙๙

นางสาวรุจิรัตน์ แก้วคุ้มภัย
๑๖/๐๙/๒๕๓๑

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๐
นางสาวกมลภัทร แซ่ย้วน

๑๔/๐๔/๒๕๓๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๑
นางสาวปานรดา ปานรักษ์

๓๑/๐๓/๒๕๒๐

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๒
นางสาวสัตฏิยากรณ์ รุจิธนพร

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๓
นางสาวสุภาพร ศรีคงทอง

๑๑/๐๑/๒๕๓๗

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๔
นางรัตนะ ซ้ายมุสิก

๒๘/๐๕/๒๕๒๕

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๕
นางสาวภัทรวดี บวรศักย์

๒๐/๐๓/๒๕๓๔

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๖
นางสาวชาวิณีย์ คุ้มครอง

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๗
นางสาวสุภาวดี แซ่ลี

๑๘/๐๔/๒๕๓๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๘
นางสาวศิริรัตน์ ไชยชนะ

๑๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงพยาบาลพนม พังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงจันทิมา ทับแก้ว

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๒ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงพริสร ยุ้ยฉิม

๑๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา นิลวัต ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายวราวุธ วิเชียร ๕/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วิชิต
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กหญิงปนศิรี กาญจณะวิวิณ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายนัฐธวุฒิ วงศ์สกุล
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายชยากร นฤมิตรพรสุข

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงปริยาภัทร คงคุ้ม
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ชูทุ่งยอ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายณัฐภัทร ไชยชำนะ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงมลทิรา จันทร์เพ็ง

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงเกตน์สิรี กาญจณะวิวิณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ มาลาเวช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายสิทธิเดช ทับแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายภัทรพงศ์ ส้มเมือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายปณณธร กาญจณะวิวิณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายนันทวุฒิ นาคทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจา วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายกฤติเดช ดวงเกิด

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายจักรินทร์ มีเชือ

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงอัญชิสา ปรีชา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๐
นางสาวจิราทิพย์ ไชยนวล

๒๔/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๑
นางจุรีวรรณ เพชรรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๒
นางสาวภูริชาติ คงดี

๓๑/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๓

นางยุพิน เรืองไชย
๑๑/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๔

นายวิรัช พวงมณี
๑๘/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๕
นายดาบตำรวจหญิงสุกัญญา

แก้วจันทร์แก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๖
นางสาวอนุสรา ชูพรหม

๒๓/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๗

นางอรัญญา ส่งแสง
๑๐/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๘

นายไสว ศรีพงค์
๒๐/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๓๙
นางคณิตา พรหมมา

๒๔/๑/๒๕๑๘
กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๐
นางศุทธินี เพชรจินดา  กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๑

นางสาววันวิสาข์ เอียดทุ่ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายอนุรุทธ์ รอดเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๓
นายศศิพงษ์ ศิริสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายบูรณ์ภิภพ ชะอุ่ม

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๓ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายธาราวิน วิเศษกลิน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายพรพชร พันธุ์สิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงจิราวรรณ แปนทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรชนะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายพงศกร ทองดอนยอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายวรากรณ์ ฉิมบ้านดอน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายศุภณัฐ ทิพย์เดช

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กชายจิรวัฒน์ อักษรทิพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

วังฉาย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายศักดิชัย

์

สุขอุ่น
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายอนุพงศ์ พัฒนะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงวรรณพร ธาระมนต์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงโสรญา สุดเสัง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงกันตวรรณ คุ้มเอียด

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงรติรส รักษาจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิรินุพงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กหญิงเกวลิน บัวแพ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา วราชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงชนิกานต์ เบ็ญจรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา แก่นสาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงชนิสรา เทพบุรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงกรวิการ์ เขียมวัชระ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายภูวิศ สิงห์ศรีดา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงพรไพลิน รักกะเปา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ มีด้วง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงภิญญาภัทร รุ่งแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

รักสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร

วนะกรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายภูริพัทธ์ ศิริโชคชัยสกุล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายภักษนัย โอชารส

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงโสภิตนภา วรรณเต็ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญช่วย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สมคลองศก

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายภาณุภักดิ

์

พึงผล

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงชานิฏา สิทธิรักษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงฟาใส นุชทรัพย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายเดชนรินทร์ สุขอุ่น

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา รักกะเปา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงสุตาภัทร พลขัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ รักษ์บรรจง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงกุลปรียา ทัดดอกไม้

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กชายธนภูมิ รักเหล็ก

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ วัชนะ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงโชติมา แสงทองย้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๐ เด็กหญิงกาญจนาวรรณ
ทิมรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงอุษามณี พุฒแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายปภาวิชญ์ เพชรขุ้ม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายสิรภัทร สุวรรณรังษี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายณัฐศักดิ

์

จันทร์ลีเล็ด
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงธนัญญา ศรีรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายภัทราวุธ บัวเพ็ง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงวรีพร ย่องบุตร

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ กล่อมเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายธนกร นาคทอง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายศิววงศ์ ทิพย์เดช

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงพัชรพร เพชรสุทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายทิณกร แซ่แต้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงวิมลสิริ ชาตรีทัพ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายดิษณุ เปล้าทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงดารินทร์ นำบุตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีเปาระยะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กรุณานำ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายปภังกร คงประสิทธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายขวัญชัย ท่าชี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงจันทร์มณี อินแสง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงพัชรา แก้วขาว
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงรวิสรา คงเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เพชรชู

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงปยพร จันทร์นคร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๕ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงสิริจันทร์ ชัยสม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงอันญมณี หีตแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายศักรินทร์ ชูพนม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กชายสราวุฒิ นาคเกษม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายรัตภูมิ ช่วยส่ง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายอนวัทย์ ทองจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายเมธวิน สโมสร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มานะกิจ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงเมธาวดี ชำนาญเพชร
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงสิรภัทร หนูเยาว์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงนภเกตน์ สายควนเกย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายเอกราช ภูมิชาติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายทศพร ทองคำแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายณัฐพล วันปู

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายวันชนะ สกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายกฤษฎา หนูด้วง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายธวัชชัย พรมมาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายธีระพัฒน์ โพธิเสือ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายธนภัทร ชาญบำรุง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงเกวลิน ยวนกะเปา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงปยานุตต์ ศรชนะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงนภาพร นุ้ยย่อง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายณัชพล เทียมยม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงฟาใส เทพี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายเอกพงศ์ บุญด้วง

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สำภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงเขมิกา จิตราภิรมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงสุจิราพร สารทิพย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายปริญญา นุ้ยย่อง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กชายธิติวุฒิ ปธิรูปง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายอัตถชัย วงศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายเทพบุตร รักษาแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุขขัง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๖ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงขจีพรรณ ศรีพิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา เทียมยม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงภาวิณี สุขขี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงสุมินตรา ทองจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงสุพรรษา ทรงเหล็กสิงห์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายสถาพร พยาบาล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงณัฐริกา มีแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายนพเดช ชำนาญเพชร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงมณฑาวี อำนักมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางปรุ วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายเศรษฐพงศ์ ทรฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายกิตติพันธ์ ดวงจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายเกียรติกำพล ปรีชา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายฐิรวัฒน์ รัตนชัย
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายณพมงคล ทองมุสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายทัชวฤทธิ

์

ทองเสน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงธัญวรรณ ประเสริฐ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายนราธิป ขุนทิพย์กรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายรังสิมันตุ์ คงประเสริฐ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงปุณยาพร ล่องแปน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายชุมพล ไชยวรรโณ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงพิชช์สินี ปรีชา

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทรัพย์ประเทือง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายพีรภัทร จันทร์พรึก

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หนูภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายวริทธ์ ธนโชติพุฒิพงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงพรพิมล พัฒน์ชู

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงจรรยรัตน์ แก้วกูล

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงสุเกสร ไทยแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงอภิญห์พร นุ่นทิพย์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วัดถำพันธุรัตน์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงสายชล รักเสมอ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงอนันตญา มังกรรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายพงศ์วสรร มากแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงกัญลักษ์ มากแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงเวียรยา จันทร์สวี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงศิริเสาวภา สาริพัฒน์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศัญโลหะ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายจิรภัทร กันคง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายภาณุพงค์ วงศ์เดช
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงกัลยา วงศ์สุบรรณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายสุวรักษ์ คงไล่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วมุกดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงพินิดา บุญฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายพัชรพล เสนาะกรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายเกรียงไกร อภิโมทย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ถาวร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงอุมาพร ถาพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

สุดเอียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทรชิต

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงปาริญา ขำหัวเตย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายสุกิตติ นำแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

คงไล่
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายสุรชัย พันสะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายศุภณัฐ สัมพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายศุภชัย ทองสุข

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายสมพงษ์ คงมา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายอดิเทพ วงศ์สวัสดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงวาสนา สีลาอ่อน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงนันท์ลินี สุระเทวี

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายณัฐพล ขาวฉลาด

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กชายพร้อมพงศ์ วงศ์หน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ชูทรัพย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายฐิติศักด์ เพชรมณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายอนันดา มังกรรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผิวแก้วดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๖

นายปยวัฒน์ จุลเหลา
๒๑/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๗

นางสาวสุริษา เปลียนน้อย

่

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๘
นางสาวอรนุช พรหมหิตาพร

๒๐/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายกฤษฎา อะโน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายจตุรวิทย์ อำมณี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงบุญชนก หอมขจร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายกฤษฎา แสงตาขุน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายนัฐชัย ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ทรัพย์ประสม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กชายสุภเวช ต้นปกษ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงกิตติกุล คงเพ็ชร

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงกชกร คงไล่
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงธัญชนก ทวีรัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงนภัสนันท์ แก้วนวล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงนันทวัน สุราวุธ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงรัชนี หนูจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงศิริกัญญา นวลละออง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

อุดมศรี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงสุชานาถ รอดเจริญ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา แซ่หลี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายอ่อง -
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงปวริศา นวลขาว

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายรุ่งอรุณ ชูประดิษฐ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายชิติพัทธ์ แต่งนวล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงชนากานต์ ชูประดิษฐ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงสลินทิพย์ ทองเนือขาว

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงสโรชินี ทองเนือขาว

้

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงสิริมา -
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กหญิงสุณัฎฐา ชัยสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายปณณธร สุขสร้อย

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายภานุวัฒน์ เกตุพล

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายเจตพล สุขอุ่น
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายทศพร จินดาวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายสุทธินันท์ ศรีสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายอภิวิชญ์ พุทธรรมรงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงศิรภัสสร คงเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงฐิติมา นกขุ้ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ แกนสมบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงรุ่งนภา เหล็กเนตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีวารินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงแสงดาว วิโรจน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงวราภรณ์ แสงจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงสิริมา นวลละออง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายพลากร กฎไทยสงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงสิริกร คงไล่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายชนาธิป ไทรทรัพย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายธณัฐพงค์ คงไล่
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายตันติกร เขตนิมิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายนัทธพงศ์ บุญประสพ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงนุชวรา วาดวงปราง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงมนทิรา ศักดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงกัลยาณี บวรสุวรรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงปรียา พรหมรักษา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงกชกร มุสิก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายภูริณัฐ ชูทรัพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กชายพัชรพล บัวนา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายนนทนันท์ นะเจ๊ะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กชายพัฒนพงศ์ ใสพริก

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองพีน้อง

่

วัดสองพีน้อง

่

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ช่อสม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงวรพิชชา ศรีชัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงณิชาภรณ์ เกตุขาว

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงมัฐติมา สุวรรณวิเชียร

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงณัฐริยา สุวรรณวิเชียร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายวิชาฤทธิ

์

หีตจินดา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายภูริทัต จันทนา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงนันท์นภัทร บุญริทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายภาณุพงค์ โกละกะ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายรังสิมันต์ ชูเงิน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายธีรภัทร เถียรวิชิต

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายณัฐกรณ์ แก้วจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ซ้ายสุข
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เดชพิชัย
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงกชกร ช่วยหนู

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงอรวรรณ เกตุขาว

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงเขมจิรา โสมเพ็ชร

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงสิริวิมล เมฆใหม่
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายกฤตเมธ พรหมศรีแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงชนิดาภา ภูมิธร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงศิริภรณ์ ชัยขัน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายพิรสันต์ รามสุวรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายพรบรรชา เสนานิคม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงสมัชญา อู่ดี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงอารยา แก้วดำ
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี ไกรวงศ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงสุภวรรณ มิตตะกา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กชายณัฐกิตต์ คลอดศรีเพ็ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี นาภรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงปทิตตา เมฆใหม่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายธนพล ย่องบุตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายตรังค เรืองศรี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายภาคภูมิ ดวงแก้ววิเศษ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายรักษ์กวี จันทร์เมือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายชัยณรงค์ กุมลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุมช้าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงสิริชนก ช่วยผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงสิรยา มากลับ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายนันทพงศ์ เกษราพงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายอาทิตย์ ปานปริเยศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงนภัสสร คงแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายปฐพี พุทธพงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายธนาวัตร เส้งเซ่ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กหญิงฐิตาภา ถึงเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงอภิญญา อินธิดา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงแพรนวล กาฬเสาร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงสวรินทร์ รัตนพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กหญิงพรนภา ชูศรีเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กหญิงปาณาลี อรุณรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ ชุมช้าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงไอลดา วรรณศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงประภาภรณ์ แสนภูมิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงพิมพิศา เรืองศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงปยรักษ์ แสนประเสริฐ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กชายภูมิเพชร ขุนฤทธิมนตรี

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงเขมิกา คนตรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แซ่ด่าน

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงธิติมา เกตุขาว

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บัวแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา จันทร์อาสน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา หีตช่วย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงธัญสิริ พันรังสี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๖

ว่าที ร้อยตรีอำนาจ

่

ศรีเทพ
๑๔/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๗

นางสาวกนกรพี ต้นคำ ๑/๔/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๘
นางสาวคณิศรา ดิสระ

๙/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๓๙
นางสาวจิรชยา พุ่มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๐
นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติม

้

๒๕/๑/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๑

นายทัศนัย ทังทอง

่

๒๔/๖/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๒
นางสาวธรรมพร จีนใหม่ ๖/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๓
นางสาววรดา จิตหลัง

๒๙/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๔

นางสาววรัญญา จินโนภาส
๐๒/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๕

นางสาววิชุตา ทองจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๖
นางสาวศุภอักษร พินเศษ

๑๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๗ ว่าทีร้อยตรีหญิงสุชาวดี

่

สบู่ม่วง
๒๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๘

นายอัศม์เดช คงทอง
๒๘/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านต้นยวน วัดต้นยวน  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กชายเกษมสันต์ แสงสุวรรณ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายศิวัช บุญขาว

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายนนท์นฤทธิ

์

มีศรีจันทร์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ มังมี

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา ปาละคเชนทร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขจร

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ สังข์ทอง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กหญิงภาวดี คำเอียด
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล แก้วมา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงอิสริษา คงดี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายภาณุรุจ แก้วไข่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๒ / ๒๗๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายศักดิดา

์

สืบกระพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายจรัญ คงช่วย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายพัครพล ทวดจบ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงมณี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๔

นางถนอมสิน เกตจูม ๓๐/๗/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๕

นางสาววิไล มุสิกรัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงรจนา คงมัง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายนัทธพงศ์ เพชรคีรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงสรัลพร ฉิมบ้านดอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายพีรพล จินดาวงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงวาสนา คงเนียม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายอดิเทพ คล้ายกลิน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงสุภาริสา สังข์หนู

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงอลิสา ศาลางาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายทักษ์ดนัย ชูแสงศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กชายติณณภพ ดีสิงห์บุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผุยอุทา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายวัชรศักดิ

์

แก้วยิม

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงสิรภัทร บัวทอง

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายคณาพงษ์ มูสิแดง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงนริสรา รอดเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายศุภโชค หีตแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงฐิติมา สร้อยทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กชายธนพัฒน์ หมวดทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงรัญชิดา รักโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์ทอง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงเพชรรดา โภคา

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กชายณัฐกฤต วิชิต
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายนัทธพงศ์ เจริญรูป
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายพลภิพัฒน์ สุขเชือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงมณีนาจ ทองญวน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายชัชฏะ คุ้มรักษ์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายนนทพัทธ์ ส่งมา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายณัฏฐบดินทร์ ทิพย์เดช

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงณัฐวดี แก้วนาไสย

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๓ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงปวริศา อัคนี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กชายรัชชานนท์ ประเสริฐศิลป
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายวรชิต อินคง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงฐานิตา ศรีคงแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กชายชนม์พรรษ์ เรืองไชย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายจิรพงศ์ วัฒนชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงสุชานาถ ดิษฐอาย

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงธิมาภรณ์ พิพิธเสมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงรมิดา เรืองไชย

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายโชคชัย ทองยวน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงพรธิตา หนูบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงใบเงิน ช่วยศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายสุภวัทน์ ทิพย์เดช

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงภคพร ม่วงรักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายปุญฤทธิ

์

ขำนุ้ย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงรัตนกร บัวแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วปลอด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงพงศ์ผกา แก้วปลอด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ นิลสำราญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายธนพนธ์ แซ่ลิม

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงชลธิชา คงดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายอนวัช ว่องประชานุกูล

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายพงศกร เมืองราม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายฐิติพงศ์ เพ็งจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงนภัสสร ปานสังข์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บรรเลงจิตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายพัชรพล สารภี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงเบญจมาศ หวานแหว่ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายภูบดินทร์ บันลือเกียรติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงพิมพิศา กุนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายพงศ์ภัค ทองหยอด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กชายชาคริต ชูหอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายวรินทร เข็มทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงฤดีวรรณ กิจเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงสุนันทา โยธาจุล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๔ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงกุลนันท์ จันทร์ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หนูคง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ห้วยเส้ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงอนัญพร เอกวิเชียร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงรัตนาวดี กุมารน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายธนากร จินดา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงพัชรามล แซ่อุ้ย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๗

เด็กชายมนัสชัย ตุ้มเปาะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กชายธีรภัทร อินทร์แก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายอิศรา อยู่สกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพชรชู

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ เพ็ชรยก
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงณิชาวดี ปานสังข์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงปณิดา คงดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงณิชารีย์ นบนอบ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีสมทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๖

เด็กชายธนธรณ์ ชืนพระแสง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ หลิมกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๔๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ชาตรีทัพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายสรวิชญ์ กีบุตร

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงลลิดา โรจน์วิเชียรรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ อาจกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงอลิษา แซ่ลิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๔

นายธรรมศักดิ

์

สมภักดี
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีนิล

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงอัญชลี ทองใบ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๗

เด็กชายชิษณุพงษ์ สรรพา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายพลาภร กองวัง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงผกามาศ โพ๊ะสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายภูวิศ เริมศรี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายอดิสรณ์ศักดิ

์

คงราช
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๒

เด็กชายกรษณ คลองขุด
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงเบญวรินทร์ แก้วเดิม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงวญชิดา เดชะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๕

เด็กชายวราวิชญ์ หงษ์ดำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บานเย็น
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงกานต์มณี เหมรา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ชำนาญเนตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงนภัสสร ชูพร้อม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายจิรกิตติ

์

รัตนชู
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๒

เด็กชายศรัทธนิตย์ เพาดำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๓

เด็กหญิงณฐอร เพชรใฝ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงสายใจ ขุนไกร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงเฟองลดา นะกองดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๖

เด็กหญิงกนกอร โรจน์ทังคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๗

เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงสุวนันท์ กิจเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ อนันตรานนท์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรัทธาสุข

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๑

เด็กชายบังตะวัน หนูจรเพชร
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กชายเรวัฒน์ สายหยุด

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงพิมพิศา ทองใหญ่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงนาถยา รอดเนียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา น้อยโนนทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายชินธิป อายุสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงปยวรรณ ปูจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กชายภูริณัฐ สมบูรณ์ดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ มาสังข์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงนำฝน ทำเผือก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายจิรายุส โกมาลย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ แซ่หว่อง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กชายวชิรวิทย์ วิชัยดิษฐ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายพรมงคล ชะอุ่ม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายเจษฎา หวานแหว่ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กหญิงกาญจนา เจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงทิพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายธีรชัย ชัยธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงพิยะดา โภคัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ คุ้มยวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงพรนิภา แสวงกิจ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายธีวิทย์ ทองประดิษฐ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายปยะณัฐ ถวิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายอิสรา ทิพย์ปาเว

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายอรรถพล เจียรผัน

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเนียม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๗
นางสาวโปรยฝน แสงสุริยัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา รักชือ

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงอลิสา ศิริ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ชุมมะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงปณิดา ศึกเสือ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กหญิงอารยา จินตพัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กหญิงณิชารีย์ วิชิตกุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายเอืออังกูร

้

สุขอุ่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๕

เด็กหญิงชนิการ์ ฟกทอง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๖

เด็กหญิงธนพร ช่วยสวัสดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โพธิคำ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงชนกนันท์ หงษ์เจริญ

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๑๙

เด็กหญิงตรีชฎา โพธิคำ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายณัฐพันธ์ สุพรรณคำ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงบวรรัตน์ พุทธสกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจริญรักษ์

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๓

เด็กชายสมพร สุพรรณดิษฐ์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๔

เด็กหญิงฐานิตา ดับโศรก
๐๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงณิชารีย์ ดำสุวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงธัญชนก บุญประสพ

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ลายสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๘

เด็กหญิงบุษกร รุ่งเช้า
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายศรายุทธ แสนภักดี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายธีระพงษ์ คงแง่ง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๒

เด็กหญิงภาพิมล ลอยใหม่
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงอัญชิสา ชูจิตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายธนกร ชูเสน

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กหญิงพรทิพย์ พงษ์ประเทศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

เหล่าเหร่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายสถาพร เพชรย้อย

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายสิทธิพล สุรษา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงวรัทยา แก้วเหล็ก
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงอัญจิมา ทองเลม็ด

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สีทำวงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยา
 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงชนกสุดา นิลพัฒนไพศาล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงห์เอียม

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยา
 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงลักขณา สองวิหค

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา

วัดพระบรมธาตุไชยา
 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กหญิงธัญทิพย์ แทนม้วน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๖

เด็กหญิงกัณฐิกา คงระเรือย

่

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๗

เด็กชายธนกฤต ศรีเกตุ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายจตุรภัทร เชือมทองอยู่

่

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายทัตพงศ์ หมืนดวง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายธนาพัฒน์ สังข์ฉิม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กชายก้องกิดากร เพชรรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายวรากร เหล่าจก

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายทักษ์ดนัย มณีวัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กชายธวัชชัย ดิษฐราชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กชายพงศกร ทินกร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายจิรวัฒน์ กุละสินธุ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๗
นางธมลวรรณ ไชยสิทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๘

นางปราณี ชิตเพชร
๔/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๕๙

นางสาวพุชรี วีรดิษฐกิจ ๕/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๐
นางสุชาดา คุ้มรักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๑
นางอังคณา ดิษฐราชา

๒๗/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๒

นางเบญจมาภรณ์ ศิริไชย
๒๔/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กชายปณณธร ทิพย์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายกฤติน รับรอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายวัชรา หนูแปน

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงนิญารัตน์ แก้วสะอาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๗

เด็กชายอรุโณทัย คงสนอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายพลพล เพชรสุทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายกฤตพจน์ แก้วสะอาด

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายธนากร ฤทธิอ่องรักษ์

์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงชาลิสา ใยฤทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงสาวิตรี ราชแปน

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กหญิงรติรส ศรีนาค
๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กหญิงเบญจมาศ ใสสะอาด
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชือตาทอง

้

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงปุุญญิศา เต็มวิจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กหญิงอภิชญา มากมณี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กหญิงจารุพรรณ นาครอด
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงอาภัสรา สโมสร

๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายระพีพงศ์ รัตนบุรี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กชายโพธิกร อาวุธ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กชายภัทรนันท์ หนูรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายพัทรพล เพชรนิล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงสุวรรณา ครุฑศึก

๐๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วแมน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงณิชารี ทองเอียด
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายพิทักษ์ อักษร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายทศพร แก้วนิล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กหญิงวิกาวี ไชยฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วปาน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงจิดาภา มีเพียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายสุรพล ทองสุก

๐๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ทองสุก

๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายจตุรงค์ พรหมมาต
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๕
นางสาวไชยาพร เขียวจินดา

๓๑/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๖
นางสาวสุพรรณษา ซุยเหลียน

๒๓/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๗

นายพิชิตพงษ์ สองแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๘

นายธวัชชัย คงชู
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายกมลวิสิทธิ

์

สัญชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

มากชูทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายคีตภัทร สุขแจ่ม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายสิรธีร์ ขวัญแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ต้อยแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงชาลิสา ปจฉิมทิศ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงญาณิศา ธาวุฒิสกุล

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงฐิตารีย์ ท่าหัก

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงธัญพิชชา สาระคง

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงธารารัตน์ แดงเสนาะ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงนันท์ชพร ฤทธิกัน

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงพณัทดา รักค้า

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงวิมุกดา นกขาว

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๒

เด็กหญิงคิรภัสสร รุ่งเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๓

เด็กชายครรชิตพล ประทุมเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายจักรพัฒน์ สำเภา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ ผุดบ่อน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๖

เด็กชายภัทรติยะ นิจจันทร์พันศรี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แพสุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายภูริณัฐน์ ฤทธิอา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงกสิญา คมขำ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงเขมนิจ สายใจ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กหญิงณัฐวดี เครือง้าว
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงปาณิสรา งามดี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ ระย้า

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กหญิงปยธิดา รอดเพชร์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กหญิงชนัญชิดา หนูสิงห์
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงมณีรักษ์ พรหมเพชรนิล

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงเหมือนฝน นะประสม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กหญิงสายผัน รักษ์จันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ใสสะอาด
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายชยพล เนียมมีศรี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายมนต์ธัช อิมทอง

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มุสิโก
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ควนวิไล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทองจุ้ย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงกันตพิชญ์ ไชยสอาด

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กหญิงจิรนภา คำทิพย์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงจิรนันท์ กลันนอก

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงชลธิชา โรยทองคำ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองนุ้ย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๐ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงพูริชยา วิชัยดิษฐ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

หอมจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายฐิติกร ทิมเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กชายพงษธร นาคแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวชู
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายยศพล บัวเสน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายรัฐชานนท์ ณ ตรัง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๗

เด็กชายศรัณยภัทร พร้อมอุดม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กชายอชิตพล นุชภู่
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงเขมิกา ปลอดรักษ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงจณิตา พัฒน์วัน

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา กลำไพ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เผือกชู
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เพชรโกษาชาติ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงปริญดา พานิชกุล

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กหญิงพัชรธิดา คงศิลป
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงวันวิสา ใส่ใจดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กชายสวิตตา ลูกมณี

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายจักรภัทร ไชยสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายเทพฤทธิ

์

ขนอม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กชายนราวิชญ์ อ้อซ้าย

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายปวีณ์กร บุนนาค

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายพงศกร โสตยิม

้

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ จีนไทย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กชายวีรพงศ์ เจ้ยทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายศักดิธัช กลินกล่อม

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กชายศิวกร ราชประดิษฐ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กชายศุกลภัทร วิชัยดิษฐ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กชายสุบรรณ วงศ์สุบรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายอจลวิชญ์ คงสนอง

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายเอกชัย คงพรศิริ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ มีเอียด

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กหญิงณัฐชุตา หาทรัพย์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงธมลวรรณ โสภาค

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ คงช่วย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๕

เด็กหญิงนภัสสรวดี บุญอภิวัฒน์กุล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงปวิชญา เข็มทอง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงปนเพชร ทุ่มพังงา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กหญิงมณทิตา สวนานนท์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๗๙

เด็กหญิงมนสิชา อุปลา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงรชตวรรณ ช่วยประทิว

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงรินรดา เปลียนกลาง

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงฐิภาพรรณ แก้วเพชร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ มันคง

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงสวภัทร พัฒวี

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงอุษามณี พงษ์ประเทศ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กชายศุภณัฐ ช่วยเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กชายสิทธิกร ตัญจรูญ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงทักษพร สุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงอัญมณี ม่วงมี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงอภิษฎา ชูช่วย

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กหญิงปฐิมาวษา พรมจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายสิริชัย น้อยแนม

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายอัศนันท์ มุสิกลาย

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงณัฐวดี อำลอย
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฎิ

์

ไชยพิทักษ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงพงศ์ภีระ พงศ์ภัณฑารักษ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายวัชรชัย ไชยสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กชายศักย์ศกร ณ นคร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงสุนิรัตน์ เริงภิรมย์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ หลานเศรษฐา

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายมาร์วิน รสจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายพรวิวัฒน์ โชติรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงปวริศา ลัดลอด

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายพงษกร สำเภา

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงวนิดา คล้ายณรงค์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายปรเมศวร์ ถาวร

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

จินาบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายศิธิเดช วังนรา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายพีรภัทร ปจฉิมทิศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๒ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ส่งแสง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศุภนิมิตตานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงภัทรวดี สินโพธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กชายกฤษกร ทองมาก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงจิรนันท์ โทนคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กชายกฤติพงศ์ วงศ์แสงขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๖ เด็กชายชาญชัยไกรรัตน์
หมวดทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายบุระชัย นิลอรุณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชูนาคนวล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงพิณธุศร สุวรรณรักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กชายปุณณวิช พัฒน์ชนะ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ธิพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กชายไพโรจน์ จารุทัศน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กชายอนุชา นาคโนนหัน

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงปณณพร ปานกลาง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ชูแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงพิชญาภร พุทธรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงณัฐพิชชา อินทรเพ็ชร

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายธนกร คนลำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

พัฒน์ชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงยุภารัตน์ แดงเสนาะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงกานต์สินี โภคบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายพัชรพล ปานกลาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๓

นางนางจีรภิญญ์ ดวงภักดี
๐๒/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๔

นางประภาพรรณ เผือกคง
๒๔/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๕
นางสมศรี พัฒนเดชากุล

๑๖/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๖
นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธุ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๗

นางอำนวย อรุณรังษี
๒๕/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๘

นางอุรัตน์ นาคน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๓๙
นายจักรภัทร ราชวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๐
นายชัยณรงค์ ศรีชัยชนะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๑

นายศุภวิชญ์ ไชยแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๒

นายอภิสิทธิ

์

หงษา
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๓
นายธีรนัย พรหมทุ่งฆ้อ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๔
นายปริวัฒน์ เพชรโกษาชาติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๓ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๕

นายอุทัย ใสสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๖

นายเอกพงค์ ศักดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๗
นายณัฐพล แซ่จู

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๘

นายสาริศ รัตนเอียมพงศา

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๔๙

นางสาวกนกวรรณ แสงสำอาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๐
นายกสิณธ์ อำนวยเวช

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๑
นางสาวณัฏฐวาณี ปนชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๒

นายณัฐพล มีแสง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๓

นายธีรภัทร์ เรืองเวช
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๔
นายภูริณัฐ ช่วยยิม

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๕
นายสุริยา ออกรัมย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๖

นายสุรเดช สุมา
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๗

นายอัมรินทร์ เสขพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๘
นายชัยภัทร เรืองดุก

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๕๙
นางสาวชุติกาญจน์ ปากเพราะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๐
นายณัฐพล ภักดีเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๑

นางสาวกมลทิพย์ พรหมรุ่ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๒
นางสาวกุลธิดา แซ่เลียว

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๓
นางสาวจุฑานุช อรัญไสว

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๔

นางสาววิภารัตน์ อินทร์สุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๕

นางสาวศศิธร ศรีทับ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๖
นางสาวสัตตกมล ขุนเณร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๗
นางสาวสุทธิดา เชิดชู

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๘

นางสาวหัฐยา จำปาทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๖๙

นางสาวอัจจิมา นิลเทพา
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๐
นางสาวทิพเกษร ฤทธิผล

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๑
นางสาวธัญญลักษณ์ ชูจิตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๒

นางสาวนันทวดี บัวลอย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๓
นางสาวปภัสราภรณ์ แผ่นสุวรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๔
นางสาวอริสา หลิบเจ็ก

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๕
นายกวินท์ กอสงวนสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๖

นางสาวชนิดา ชูมนต์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๗

นางสาวชลดา กาเด็น
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๘
นางสาวธมลวรรณ ธิปตย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๗๙
นางสาวธิติมา อินรักษา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๔ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๐
นางสาวนันทิดา ร่าหมาน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๑

นางสาวพัชรินทร์ แก้วแดง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๒
นางสาวรุ่งนภา ช่วยฤกษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๓

นางสาวสุวิมล คงตัง

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๔

นางสาวอรอุมา หย่าหลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๕

นางสาวอริสรา จุลเด็น
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๖
นางสาวอารีรัตน์ จำปา

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๗

นายกิตติธัช ชำนาญอักษร
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๘

นางสาวชนิดาพร แข็งแรง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๘๙
นายชินดนัย แสงสุวรรณ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ สุขปาน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายกิตติกร ศรีใหม่
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพชรนำแดง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายทัตฐาน ขนอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงจันทกานต์ กนกมณเทียร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์ แก้วเชือ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ลิมเรืองกุล

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงนริศา ทองรอด

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงนำทิพย์ คำล้วน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงบุญณดา นิยะกิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงปกเกศ ช่วยรักษา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายธีรภัทร สมลักษณ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงวรวลัญช์ เกิดช่วย

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายธีรภัทร ทองเพชร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ สมภักดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายอานนท์ สว่างพงศ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงครองขวัญ ล่องสินธู

๐๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงชาลิสา สมกลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงนภค สวนอาษา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงปุณิกา ผลพาณิช

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงยลดา คงกะแดะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงวริศรา เหมาะประมาณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงศิรดา ฤทธิกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงสุวนันท์ เสวกจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายกิตติวินต์ แก้วทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๕ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายจิรวัฒน์ พิทักษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายหฤษฎ์ พรหมมงคล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ พัฒน์ชนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงชญาดา เชาวเลิศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงฐานิตา พรหมเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงวรรณนภา ทิมยิม

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงศิรินาถ เลืองสุนทร

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายภัทร เพชรทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงญาณิศา บุญศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงณัชชา ชัยธวัชวิบูลย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายสุทธิกมล รัตนกรรภิรมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงกชกร รัตนรักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุขเกษม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงภูริดา เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายธนพล หมอฝ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทร์สังข์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงจิราภา มีกล่อมเกลียง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงอริยา จันทร์โชค

๑๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงอรินลดา ทับทิมหิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา จิตตโรจน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงวัลย์ กลินอ่อน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๖
นายนฤเบศ แก้วแมน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ แข่งขัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ โต๊ะนาค

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงจิระภรณ์ จินดาวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายธนโชติ สังข์มี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายนพปฎล อินทร์จันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงรวิสรา สงเคราะห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงวนิดา สุขปาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงกุลทิชา พูลสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงประภาพร เทพเรือง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๖
นางสาวนินุช พรหมคณะ ๙/๙/๒๕๒๘ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๗
นางสาวศิราภรณ์ อินนวล

๑๑/๓/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๘
นางสาวสุทธิลักษณ์ อินทรกำเนิด ๑/๗/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๔๙
นางสาวเพ็ญ ชาบัวน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๐
นางสาวสุพัตรา เจริญวรรณ

๑๐/๗/๒๕๒๗
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๑
นางสาววิททิชาดลย์ เปรมโสต ๕/๓/๒๕๒๐ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๒
นางสาววาสนา วงค์เจียด ๘/๙/๒๕๒๐ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๓
นางสาววรดา เสริมสกุลชาติ

๒๘/๔/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๔
นางสาวนุชจารี ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๖/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๕
นางสาวโชติมา สาระคง ๑/๔/๒๕๐๓ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๖
นางสาวสมฤทัย สังข์มารี

๒๗/๖/๒๕๓๖
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๗
นางสาวดวงใจ จิตรคำนึง ๘/๗/๒๕๓๗ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๘
นางสาวอารีวัลย์ สรษณะ ๕/๓/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๕๙
นางสาวณัฐณิชา บัวทอง

๒๗/๔/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๐
นางสาวสุกัญญา อุบล

๒๙/๗/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๑
นางสาวอัญชลี ประสงค์แก้ว ๘/๓/๒๕๒๓ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๒
นางสาวปวีณา ทองประพันธ์

๓๑/๑/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๓
นางสาวนภัสสร เจริญลาภทวี

๗/๑๒/๒๕๐๗
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๔
นางสาวศิริพร วงศ์สม

๓๑/๗/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๕
นางสาววันเพ็ญ อินทชัย

๑๔/๖/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๖
นางสาวสมใจ บุษบรรณ์ ๘/๑/๒๕๒๔ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๗
นางสาวสมหมาย หอทอง

๑๔/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๘
นางสาวพรรณธิพา ทองลิม

้

๖/๒/๒๕๒๐ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๖๙
นางสาวขวัญฤทัย มะลิวัลย์

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๐
นางสาวศศิธร ไพพิจิตร

๒๑/๑/๒๕๑๗
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๑
นางสาววนิดา จิตมุ่ง ๖/๙/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๒
นายทนงค์ศักดิ

์

สกุลเวก ๘/๘/๒๕๒๗ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๓
นายนพพล เกตุอำไพ

๒๒/๗/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๔
นายไกรวงค์ ทิพรอด ๕/๘/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๕
นายอนุชา พัฒน์ชนะ ๖/๙/๒๕๒๖ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๖
นายสิทธิศักดิ

์

เพชรเอียง
๒๗/๘/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๗
นายพงษ์เทพ ประดิษฐพร

๒๖/๘/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๘
นายอนุวัฒน์ พุ่มกล่อม

๑๔/๗/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๗๙
นายชัยวุฒิ พัฒน์ชนะ

๑๒/๑/๒๕๑๔
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๐
นายสมศักดิ

์

จันทร์วัน
๑๕/๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๑
นายณัฐวุฒิ อรุณวงศ์ ๔/๘/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๒
นายวิริยะ ทองใส

๒๖/๔/๒๕๔๐
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๓
นายครรชนะ แซ่วุ้น

๒๑/๔/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๔
นายธเนศ ธนูทอง ๔/๓/๒๕๒๙ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๕
นายวรยุทธ มณีฉาย

๑๘/๗/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๖
นายสมโชค เกิดมุสิก

๑๙/๔/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๗
นายอภิรักษ์ อินทเชือ

้

๑๑/๓/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๘
นายธีรศักดิ

์

สถิรานนท์
๒๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๘๙
นายธันวา พลาจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๐
นายพิษณุชัย สองธานี

๑๔/๑/๒๕๓๖
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๑
นายประทีป คำทิพย์

๑๓/๙/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๒
นายทวีพร เครือหงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๓
นายภคิน มณีน้อย

๒๑/๔/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๔
นายกฤษณพงศ์ หมวกทอง

๑๓/๓/๒๕๓๒
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๕
นายเจษฏา พลรักษ์ ๕/๖/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๖
นายสุรเดช ชูสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๗
นายธราเทพ มณีโชติ

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๘
นายกิตติ ใจกล้า

๑๑/๖/๒๕๑๔
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๐๙๙
นายนภดล จันทโกมุต ๗/๓/๒๕๓๓ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๐
นายจักรพันธ์ ช่วยยิม

้

๑๒/๕/๒๕๔๑
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๑
นายสุรพงษ์ ทองนาค

๑๕/๒/๒๕๓๓
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๒
นายชนากิตติ

์

ใจสะอาด
๒๙/๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๓
นายศรชัย ภารา

๘/๑๒/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๔
นายวัฒนา เกือด้วง

้

๘/๕/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายณัฐภัทร อิมทอง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายดุลยวัต แสงมณี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายธีรยุทธ หีตชุม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายพัฒสกร อักษรสม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายภูริวัฒน์ ช่วยยิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายวีระกร ทองสุข

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายศิรศักดิ

์

ชุมรัตน์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายอดิเทพ ศรีชัยชนะ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงณัฐชนัน เจริฐธรรม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงทิพธัญญา ลาดบูรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงธนัญญา เพ็ชรสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองมณี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กหญิงณภัทร ศรีสกุลเมฆี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงืนวพร อินทร์ศรี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงปาริฉัตร แซ่ลิม

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงพรรษชล เชือกลับ

้

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล เทือกธรรม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองจุ้น

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กชายจิรายุ ธรรมวิศาล
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กชายเจนณรงค์ อินชนะ
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายนัฐชนน คงแก้ว
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กชายศรัณยภัทร ทองบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กชายศักรินทร์ อินทจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กชายศุภโชค ช่วยพัฒน์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายศุภนัฐ เรืองศรี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายอภิวุฒิ ศิริวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงกัญชพร ใฝสุข
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงคุนัญญา เพชรดวงจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ปานเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงชาลิสา น่วมปฐม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กหญิงณัฐตพร วารีย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ชัยบัณฑิต
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ พรหมรอด

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงพนิตพิชา ช่วยพยัคฆ์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กหญิงพิชชาภา ับัวเพชร์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ เครือง้าว

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงอรนลิน รอดเกลียง

้

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายจิรพงศ์ เสนาณรงค์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายเดชบดินทร์ เสืออินโท

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ่อ่อนพร้อม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายยศกร เพชรศรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายรพีภัทร มีสุข

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายสราวุฒิ ศรัทธาสุข
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายอโณทัย ณ บำรุง
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ รุ่งเต็ม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงนุชนาฏ ขำขาว

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๑

นางสาวบงกช เหมาะประมาณ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เครือพัฒน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงปยธิดา จำเนียร

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงวริษา อุตรพาศ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล จำเนียร
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงศุภฐิญา วังนรา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงสินีนาฎ อุบล

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ อรัญไสว
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงสุธิมา นาคเจียม
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายเพชรทวี ศรแผลง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายชัยวัฒน์ กาเด็น

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายภีมะพศ มูลเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงสุวภัทร โยมหนด
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายสฐานนทร์ ไชยมงคล

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายอดิเทพ จุทอง

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กชายวาทิตย์ สุวรรณพาณิช
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงสุธีธิดา แก้วศรีจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงขนิษฐา ทับเทือก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายปุณณสิน ชะนางกลาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงนัทธมน ศักดิเจริญ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กชายรัชชานนท์ เปรียบปราง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กหญิงจุรีวรรณ บัวเสน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงธมลวรรณ เรืองศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายเจษฎากร เครือพัฒน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายอภิวุฒิ ยิมฉอด

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายเกรียงเดช รักถินเดิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายอรรถวุฒิ สีทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประวาสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายธีรเมธ ดับปาล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายอริยะ วันเส้ง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เกไทสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงปณัตฎา พรเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กชายวัชรพงศ์ ยศรุ่งเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงรุจารีย์ มีแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายจักรภัทร เนียมกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายธีรภัทร ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายสิทธิเดช กาวิพราหมณ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงชาลิษา สร้อยรักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงปนัสยา สุดจิตร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นะประสม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงสุนิตา วันหนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กชายภูริช ประจักษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ดับปาล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กชายจันทกานติ

์

เชือบ่อคา

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กชายศุภวัชร บัวมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ยิงเภตรา

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บัวอินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงวาศินี จิวสุวรรณ

๋

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา ปานเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงเปรมกมล บัวอินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โฮมชัยยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงบัญจรัตน์ สรรพขาว

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงธารารัตน์ นุ่นรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงวรรษพร จันทร์ยัง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายฐิติวัชร์ สินกัน

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ศิลปชัย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงจุฬารักษ์ วารีเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงพรรษกร ไชยมาตย์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายพงศกร เอียมปยะ

่

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายก้องภพ ลอยทุ่ง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายธนธรณ์ สุวบุตร

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงบุณยาพร เพ็ชรสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ประสงค์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กหญิงชนิภรณ์ สุนยพราก
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายสุภัทร ล้อมเสถียร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายธาม

ศรีศุภลักษณาการ ๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปกษี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงภคพร แก้วปาน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายฐณะวัฒน์ รักษ์สัจจา

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายภูริทัศน์ ปนแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา ศักดิอมรชาติ

์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กหญิงสิริภัคมัย มาฆทาน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงชลิตา จำนงค์ทอง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายกฤติน โกมาสังข์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๑ / ๒๗๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กหญิงปณัฏฎา ชูคง
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กหญิงพรชนก ชูศิลปทอง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงอรปรียา ชุมทับ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงปาณิสรา ส่องแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สองธานี
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายนฤเบศ วิชัยดิษฐ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีขวัญ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงเบญญาภา ราชรักษ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายจิรายุ บุญทิพย์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองสุข

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงปญญาพร ชัยอาสา

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายธีระยุทธ์ สุทธิภักดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายนิติวัฒน์ พรหมม่วง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายกฤตเมธ ลอยใหม่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วแมน

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงประภาศิริ เทพเซ่งหลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายตรัยคุณ สุขศิริ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายบุญฤทธิ

์

เผ่าจินดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงญาณิศกานต์

ทองปด
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงนัทธาพร ซังขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายชัยพัฒน์ คชาอนันต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายชนันธร แซ่ลิม

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายธรณินทร์ แอบมณี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงคณภร นาคน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงรสสุคนธ์ กลับกลิน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงณัฐชุตา ไทยปาน

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กหญิงนภสร แสงวงษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์แสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ปานขาว

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงรัชดาพร รักษา

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงชนาภา ญาสิทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ระหานฉิม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายนพดล ใสสม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงนฤมล ปราบภัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ มุสิกะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายจักรรัฐ พิมบำรุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงกชวรรณ ส่องแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงปวริศา เจริญกุล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงเนาวรัตน์ คงนคร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายพีรพัฒร์ เดิมทำรัมย์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไตรรัตนากร วัดไตรรัตนากร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายวศิน อนันทเพชร

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายกวิน สวัสดินาค

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายณัฐยศ วะนานิช
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายธนกร ศรีสุข

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายธนกรณ์ พูลศรี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงกนกพร คงสุข
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงกมลพรรณ คชเวช

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงกานต์สิริ จ่าสินธุ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงนพมาส อินทร์แก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กหญิงนาถนภา ศรีสว่างพัฒน์
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กหญิงนุชวรา กล่อมสุวรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงธนพร คุรุเวทย์วิทยะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงบุศราวดี ช่วยสำราญ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงปนัดดา ถึงเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงสุวภัทร รวดเร็ว

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายภูวเดช บุญเชิด

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายนนทนัตถ์ คงเอียด

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กชายวรวุฒิ วงศ์เจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กชายอธิชาติ เผือกสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายชาย -

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กชายสมเกียรติ จู้จ้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ เรืองสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กชายเอกณัฐ แก่นจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กชายทินภัทร์ นิลอรุณ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายวุฒิชัย หอมสมบัติ

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงนันท์นภัส สุวรรณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กหญิงชณัฐธิดา ศักดิเพชร

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงสุกัลยา ชัยสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายพิชัยยุทธ์ วิมูลปน

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) วัดสโมสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กชายธนภัทร บุญจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กชายบุญยศักดฺ์ สังข์แก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงสรสวรรค์ ส่องแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงเกวลิน ฉันพินิจ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงไพลิน แซ่ลิม

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายชวิน สอนจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายกิตติธัช หงษ์ทอง

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงศิรดา เหมือนหัวหนอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายธนพนธ์ ศรีสุจริต

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายรัชชานนท์ รักเหล็ก

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายธีรเทพ เพชรขจี

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายนพสรณ์ สารหนู

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายศรุต รามเดช

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงอัญชสา จิตมหา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายวทัญูู สีพุท

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายชยุตม์ นิลทจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๑

เด็กชายวริทธิ

์

ร่าหมาน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายศักดินนท์ อินทร์ปาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายธันวา ศักดิจันทร์

์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๔

เด็กหญิงศศินิภา วิชัยดิษฐ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กชายอมรเทพ มีธรรม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แผ้วชนะ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงสุกัญญา เวชเหล็ก

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กหญิงสิรามล แซ่ลิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กหญิงชุตินันท์ อมรินทร์
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายพงศธร ใสสะอาด

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงพิชญาภา จันทนานนท์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี อันหม้อ

้

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กชายธัญญพัทธ์ สืบวงค์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงวีรยา แก้วเหล็ก

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายศุภชัย เชิงสมอ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๖

เด็กชายพลพล นิลมณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา วรรณะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กชายดุลยวัต สืบวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กชายอนวัช กลินเรือง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๑

เด็กหญิงจันทร์ สุวรณกูฎ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงบุญธิตา คล้ายทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๓

เด็กชายธนวรรธ กลินแจ้ง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส สังขปาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๕

เด็กหญิงอังคณา กระจ่างจิตต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กหญิงฉัฐฐิรา เลิศตระกูล

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๗

เด็กชายศุภณัฐ เลือนแปน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รสหอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงอรปรียา ศรีทองกุล

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายธีรภัทร ช่วยเปย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๑

เด็กหญิงธัญชนก ศรีจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๒

เด็กชายวริทธิ

์

ผ่องศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงอารียา สุวรรณโสภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายยศภัทร รักถินเดิม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๕

เด็กหญิงยุภาวดี ปลอดร่ม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๖

เด็กชายธนโชติ สังข์สงฆ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงกฤตพร เผือกภูมิ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงพิรวรรณ หอมประกอบ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กหญิงอมราวดี มีโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงกัณฐิยา บุญทรัพย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงณัฐวลัย ทองศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายเมธัส อินทปญญ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กหญิงอัญชิสา จันทร์ฝาก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กชายภาณุวัตร ช่วยเปย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายวุฒิชัย กาฬรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงนพัสรา ช่วยมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ หนูเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กชายธวัชชัย ศรีไทย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายกิติพจน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายธนาคาร สร้อยพริก

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กชายธเนศวร หาญมนต์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายปยวัฒน์ บัวชู
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายพีรวัส ปานขาว

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายศุภณัฐ รำเพย

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายอาชัญ พรหมโสภา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๖

เด็กหญิงกชกร ราชประดิษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ เผือกเนียม

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กหญิงนฤมล ศรีแสง
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงฌรินทร์ฎาด์ อภัยนิพัฒน์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายธนภัทร์ ครุฑธามาศ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บัวชู

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กชายหัสธพล กรมภักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กชายวรพล โวหาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายณัฐภูมิ แสงดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๕ เด็กหญิงนาเดียคริสตินา

ออร์วิน
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงรัชนีกร รัตนะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กชายสิทธินนท์ ส่งปลืม

้

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงปานชีวา ทับเทียง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายปารเมศ เจริญเวช

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายธนพงศ์ บัวลอย

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายศราวุธ ช่วยเปย
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กชายพิพัฒน์ ทาบทอง

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายสนธยา เทพอำนวย

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๔

เด็กหญิงสา พม่า
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กชายภูริณัฐ แสงทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายธนกร เทียงธรรม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายธีรภัทร นามวงษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายศุภกิตติ

์

คงทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงจริยา ผุดบ่อน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงอภิรดา สุขอยู่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงโยษิตา เมฆลัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กหญิงอรนลิน สมุห์สุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กชายสุธีรพัตร หนุนทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ จำนงทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง ห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๕ เด็กหญิงประกายกานต์
หาญสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ เช้าวังเย็น
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กชายพชรพล หนูสุด
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กหญิงชุตินันท์ บุญกลำ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงธัญรัตน์ คงช่วย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสมจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายภัคพล โสมจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองมาก
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายณรงค์ชัย เสาวรัญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายวชิรวิทย์ บรรจง

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงชลธิชา ธานีรัตน์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงธิวารักษ์ นวลศรี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงสุธิดา จันทร์แก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายณัฐฐินันท์ เกิดวัน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงณัฐวรา มังมี

่

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงปลายฟา มะลิวงศ์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายนพณัฐ หวานแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กหญิงชุติมา หนูนวล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงณัฐชยา ทองทุ่ม

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญทองเล็ก

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กหญิงกัญญพันธ์ พุ่มห่อ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กหญิงชุติสรา บุญคงเสน
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายรัฐภูมิ แหวนวงษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงอภิสมัย แสงขำ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กหญิงณิชการต์ แก้วตุด
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงมาริสา ศรีกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายศิวัฒน์ สวัสดิพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายณัชพล จันทร์สาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กชายวรโชติ แก้วตุด
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ มังมี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายนวพล พยัคฆา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงปณิดา พลายชนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ สันช่วย

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงสุชาวดี จงจิตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายธนพล สยมพร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายนพัตธร บัวเมือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงวันวิสา บุตรดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กหญิงอัญชิสา วงศ์สามารถ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กหญิงกุลธิดา ปานกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงธนัชชา อินทุ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๗ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายธนา สุกเสน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายปยวัฒน์ บรรจง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กหญิงภานรินทร์ เพชรทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กชายศักรินทร์ อินทร์ทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ คงกระพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายกฤติพงศ์ เชาวดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายธนโชติ เชาวดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กหญิงสุปราณี ส่งโสม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายธนากร ทองประพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ สยมพร

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุทิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายคเณศวร ทองเผือก
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายสหรัฐ ชูทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กหญิงธัญญะรัตน์ นวลรอด

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงกณิการ์ แก้วกัณหา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เย็นรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายธนพล หนูนวล

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วิโรจนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายชลันธร จำป

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินเนียน
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงธมลวรรณ แดงมณี
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายสรศักดิ

์

แพใหม่
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงปาณิสรา นุชคนึง

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กชายพงศกร บุญญากร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายอนาวิล โตขาว
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงกัลยกร จันสะอาด

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงจิณณภัต เนตรนิติสกุล

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กชายธนทรณ์ กาวิพราหมณ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กชายธีรภัทร ไกรวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายศราวุธ เหล่าพงศ์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายสรศักดิ

์

อินทรชู
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กชายอนิรุธ พงษ์พราหมณ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา ต้อนโสกรี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงชนากานต์ เพชรบำรุง

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงชัญญานุช เพชรบำรุง

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ผอมคลี

่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กหญิงนัทธมน สาระชิต
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงภัทรวดี เชือมทองอยู่

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กหญิงอาริษา เหมือนเรา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กหญิงอริสรา นาครอด
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กหญิงอินธิรา เนียมจีน
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ แสงเดช

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กชายอนิรุท ศรีสงคราม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ฮ่องกิม

้

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายพชร รุ่งระวี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายณัฐกร ทองมณี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงปยะพัฒน์ เง่าพิทักษ์กุล
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงอมลรดา ภักดีมาก
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายสมพร แพวิเศษ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กชายณัฐภัทร จีนไทย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงญานิศา นาคประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมม่วง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงศุภิสรา เกิดสมบัติ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กชายธวัชชัย คงระบำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายพัชรพล บุญธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายพิเษก ชูจินดา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายศิริพงค์ เหล่าพงค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กชายฤทธิเดช ชัยชนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินเนียน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายชนัญชัย แสนเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ ลอยเลือน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กชายศุภณัฐ ศรีสุก
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงวศิลักษณ์ สังข์เทวฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงประกายดาว รอดเรือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงวิสสุตา แสงขำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายพงศกร ช่วยยิม

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายนิรภัฎ สายสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๓
นายยงยุทธ มนต์ขลัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงมณีนุช ชูชอบ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายสมพงศ์ เจริญสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายภูบดี สุขศิริ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ วรรณบุรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายอนันต์ เผ่าจินดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายธนภัทร บุญดาษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงมานิตา ด้วงพยัคฆ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงประวีณา เนียมเกตุ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงปุญญิศา พลภักดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กหญิงนัตยา นิลเทพา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีสังข์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงปยรัตน์ นาคทองคง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงสุจิรา แอบมณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงนพมาศ รุจาคม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายสรยุทธ ช่วยแต้ม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายธนันดร ศรีนาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงจันจิรา ศรีนาค

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงอังคณา แก้วนิคม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงอาทิตา เกตุสุวรรณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงเพ็ชรลดา วงษ์สวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงกมลวรรณ หมอชืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กชายปราโมทย์ สวัสดิภักดี

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ สุขดำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายภัครพล ชัยพรหม

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กชายอนุรักษ์ บุญเทพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กชายธนธัช หมานริม
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงพีรดา พันธ์พฤกษ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงจิรานันท์ ซอเฮง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงศศิธร ละอาด
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงเปรมกมล ซ่อเฮง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรุงเหล็ก

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงพัชริญา เวชสุนทร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรหมณรงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายธีรชัย คงสนิท

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายคณิศร คงเกษตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงจันจิรา แก้ววิเชียร

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงปรียานุช แดงมีศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กชายศุภกร เพิมพูล

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงรินรดา กุณา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๓

นายพิทักษ์ มิตรดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กชายกิจอรุณ ชูปาน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กชายณัฐภูมิ ปานไหม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายธราเทพ ปลอดอ่อน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กชายรวีโรจน์ เพ็ชร์อนันต์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กชายอานนท์ สระอุบล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงฐานิตา โสดอน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กหญิงวิภาพร ขันพระแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายกิตติธัช บำรุง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กชายรัชชานนท์ นิลพัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายวงศ์พัทธ์ ตาลพรศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงวิไลพร แสงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กชายจรูญวิทย์ ชุ่มช่วย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๖

นายสุทธิ อินทร์ภักดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงตะวัน เชือมสุข

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๘
นายวีระชัย แย้มสรวล

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๕๙

นางสาวสุนิสา เกิดอุดม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๐
นายธนวัฒน์ นาคแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๑
นายนวพล แสนเกตุ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๒
นางสาวรัชนี สุขไร

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๓

นางสาววรนุช มิสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๔

นายทองมา กองสีนนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๕
นายกิตติพศ ไหมชู

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๖
นายอรรถศิลป นาครอด

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๗

นางสาวมนัสนันท์ บุญจรัญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายไกรวุฒิ บุญลาภรัตน์
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

ใจสว่าง
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายจิณวัตร สายพันธ์ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กชายนพพล กัณฐรัตน์
๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กชายเตชธรรม พันธ์เจริญ
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายปภังกร ฟาสิริพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายพยุงศักดิ

์

โชติช่วง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๑ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กชายพีรภาส ธนวนิชนาม
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กชายวรวิทย์ แววัลจิต
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายวัชรพล สุขเจริญ

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กชายวัชรศิลป บุญเพ็ชร์
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กชายวีระพงษ์ สนสกล
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ ใจซือ

่

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายอุเทน แกล้วกล้า ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กชายเอกรัตน์ จงจิตต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงธันยพร สิทธา
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงเปรมธินี บุญรัตน์

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงพนิชชา แสงขำ

๒๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กหญิงพรชนก กิจทวีภาคิน
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กหญิงสิธาริณี สุระนันท์
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ บัวสมุย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงวรรณิศา โพธิรุขา

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายพิพัฒน์พล โล่ห์ทอง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กชายเตชากร ธนวนิชนาม
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายธนวุฒิ ผิวนิล

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายนพดล ฟูปลืม

้

๓๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงชลลดา บัวสมุย
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงธิติรัตน์ โชติช่วง ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงประภาพร แซ่หลี

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงพรรษชล จรรยา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์ ดวงธนู
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กหญิงสรินญา ยวนานนท์
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงกลรัตน์ บุดดาแสนโฮม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงจันทรศิริ ชูเชิด ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อินทร์วงษ์

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงณัฐชา ชูทอง

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงณัฐธิตา แกล้วกล้า

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงนลินี พรหมเดช

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงริสาห์ แซ่อุ้ย

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงศิรินันท์ อินทร์คง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงสิริกานดา เคนบ้านเปา

๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โอทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงอรจิรา ขาวสมบูรณ์ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กหญิงอริษร

ประเสริฐแสงพิทักษ์
๑๐/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุรศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายธีชากร ไกรชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กชายนที แจะประสิทธิ

์

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กชายนพนนท์ พรหมเจริญ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายพงษ์ศกร พลายบัว

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์สุวรรณ
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายสิริวัฒณ บุญรัตน์
๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายโสภณวิชญ์ ปานเนือง

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายอนุรักษ์ เกือสกุล

้

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุภะนานัย ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กชายอรรถพล บุญมี
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงกฤติมา ช่วยพัฒน์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงกวินทรา บุญเพ็ชร

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงเขมิสรา ชูเขียว ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงธนัญญา เกือสกุล

้

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงนนทพร รุกขชาติ

๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงนประภา สมวงศ์

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กหญิงปฐมภรณ์ แคล้วปลืม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงเพียงพอ ทองเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงภวนันท์ กลินทอง

่

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูสังข์

๒๐/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กชายธนภูมิ ปาลี
๒๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กชายวรุฒม์ นิยม ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ทองสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงประภาภรณ์ ดวงจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงสุจิตติกานต์ หาญกล้า

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงอโรฌา เฉลิมธำรงเวช
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายปณณวิชญ์ เมืองทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงนฤมล นุตะวัย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงกรนันท์ รามจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กชายธนกฤต ประยูรหาญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ หาญกล้า

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายศักดิสิทธ์

์

วงเวียน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กหญิงดวงตะวัน เข็มน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กหญิงสุวรรณา กิงแก้ว

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๗
นางสาวพุทธชาติ สาลี

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๘
นางสาวเพ็ญนภาพร พานทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๔๙

นางสาวจินตนา ทองแย้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๐
นายชลากร อินทะปาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๑
นายสุรัติ จันทร์เกิด

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๒

นายสุรสิทธิ

์

พิริยะสถิตย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๓

นายเอกชัย ชูราช
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๔
นางสาวนารีรัตน์ คงเพ็ชร  กศน.อำเภอเกาะพะงัน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กชายฐิติรัฐ แสนแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กชายชินาธิป ผาเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กชายชิษณุชา ผาเงิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายกมลภู ราชวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงนำฝน คำปอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายพทธดล มณีวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายธีรพงศ์ ชมจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงอนุชธิดา สองเมือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงยุพากร แซ่ด่าน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กหญิงสุติมา เนากุด
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กหญิงพิชญาภา ถาวรมาศ
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงสุชาดา บุญทัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจมัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กหญิงคณัญญา ห้งเขียบ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กชายนันทวุฒิ สุวรรณโณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พิลาคูณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายภูเมธา ทองอ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกือสกุล

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ฤทธิเดช
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายอลงกต เรืองจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายภาณุวิชญ์ กล้าหาญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กชายอลงกรณ์ แซ่ตู้
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๗

นางสาวปยวรรณ ทองจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงภานุมาส มีเพียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงปรียาพร ฉิมพลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายณพัฒพงษ์ สารสม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กชายชาญชัย สายศรีทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กชายธีรพัฒน์ เมืองพรหม

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กชายพายุ จันทร์ศรีญา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงสุชาดา สอนชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กชายวิชญ์ภาส พูลประสาท
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายคุณานนต์ บุญช่วย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงพรประภา คงโหรน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กชายอัฐพร พวงนิล
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงปวริศา บุญคอย

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงอนันยา นาคประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงภัทริกา ชัยสุวรรณศรี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กหญิงภัทราพร ชัยสุวรรณศรี
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงณัชชา รัศมี

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายกายสิทธิ

์

ผันผ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงพิมลนาฎ นิลคำภีร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กชายสุวรรณชัย ชัยสุวรรณศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงนภสร เกือสกุล

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายนนธิชา สวนปอม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายรัฐพล ใจเสมอ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงอริสา พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงกษิตินาถ รักษ์วงค์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงทิพวรรณ นิลแสง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายสินธร ซ้ายขวา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายภูวนัย เพชรพรหม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๕
นางสาวชุติกาญจน์ บุญช่วย

๓๑/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๖
นางสาวสร้อยเพชร แสงสิริ

๑๐/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหาดริน

้

วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายพิษณุ คำพิมพ์ปด

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายสุรสิทธิ

์

พรหมจารย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายภูสิธรณ์ แก้วกัณรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงยโสธริญา ไชยนาคินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงสุวภัทร ทิพย์หมัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงศิระนันท์ สงศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงชมพูนุท บุตรเพชร

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงพิชนาถ คุ้มพร้อม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ เจริญสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงณัฐริกา กล้าหาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายบัณฑัต ชนานุศิริ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กชายวิณไทย คงเพชรศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กหญิงบัณฑิตา หารนาดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงจิณณพัติ ทิพย์หมัด

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายวทัญู แย้มวัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ประยูรวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงชนกนันท์ เหล่าลาพระ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุขสำราญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงปุณยนุช หนูจีน

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายกฤตนัย นิตยารส
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กหญิงทิพย์ยุดา สมสนุก
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กชายแฟรงค์โก้ คิด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กชายภัททกิตติ บุญมี

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงกรกนก ศรีอินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กหญิงนัฐชา แข็งขัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายภัครพล พรรณรังษี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายนิวัต ทองเผือก

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงคัทริญาภรณ์

รัตนะเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ หล้าจันทะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงศุภมาศ คงเพชรศักดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายสมัชชา รัตนอร่ามสวัสดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุขศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กชายวุฒิชัย เจริญจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายอนาวิล บุญขัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงสุภัทษรีญา ชูชืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงกรรณิกา นาวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กชายยศกร เภรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กชายเจนณรงค์ นนทการ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

บัวหอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๖ เด็กชายปุรเชษฐ  คูด้า
ไร้ท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๗ เด็กหญิงกาญจนวรรณ
แปะปอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายนนธวุฒ ครุยทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายธัญเทพ สุขผล

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายอิทธิพัฒน์ สุขผล

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขสม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงจิณณพัต วานิชย์เจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กหญิงอุมาพร สองเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กหญิงปฏิวรดา อิทรปญญา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา วานิชย์เจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา พัฒลำภู

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กหญิงพันธุ์ฤดี พรหมเดช
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายวชิรวิชญ์ สุขผล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงวิไลพรรณ แซ่เง่า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายอัษฎายุธ ขันซ้าย

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายธนาดุล แก้วงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงกะรัตเพชร รืนหอม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงนภสร กรดสุวรรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลปวิสุทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กหญิงนนทพร เหลืองเพิมสกุล

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยคงคา วัดสมัยคงคา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายธนากร โยธารักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยคงคา วัดสมัยคงคา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงวันวิสา วิชัยดิษฐ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมัยคงคา วัดสมัยคงคา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงเอลริสัน บุญทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา วัดสมัยคงคา  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงประภาพร ใจสว่าง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายศูภวิชญ์ จันทร์มณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ สายฟอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายวุฒิพงค์ พรหมเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กหญิงสุจิตรา จ่าทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายศรนรินทร์ เสาวลักษณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ใจพยัคฆ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายธีระวัฒน์ หมันถนอม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายวีระชัย น้อยเขียว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายวีระชัย เอียมทอง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงฐิติมา ยังวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายชัยนันท์ อาจบันดิษ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กชายจิรายุทธ เยือจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ศรียาภัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายณัฐพล เห้งเหมาะ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายปวริศ บัวทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กชายธนพล ทองมาก
๐๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงพัชรีพร เพชรวิเชียร
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงศศิกานต์ แย้มยินดี

๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กหญิงภัทราพร เครือสนิท
๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เซ่งใจดี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงศิรภัส ม่วงพานิช

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พวงศรีสังข์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๒

เด็กหญิงสายทิพย์ สีพภจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๓

นางสาวฐะนียา สวัสดิวงศ์

์

๑๗/๐๘/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงธัญพิชชา ปานอัง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายศราวุฒิ ชุมแสง

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กชายรัฐศาสตร์ ขุนหลัด
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กหญิงสิรภัทร สรกุล
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายนิธิศ รัตติโชติ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายภาสกร พวงเดช

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายนลปะ รัตติโชติ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงชนสรณ์ คงปาน

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงฐิติกุล แซ่อุ่ย

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงวันวิสา อยู่สถิตย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายภัทรพล นุ่มทอง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภา กลับเจริญ

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายธีระเทพ เพชรรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายเมธัส บัวทองบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงอภิษฎา ยืนนาน

๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงนิธิกานต์ ชาญวิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายธรรมรัตน์ หลิมประเสริฐ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงธัญญาลักษ์ เหงาพรม

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กหญิงกวีวรรณ คงขำ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงปณิตา แก่นแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ นวลปาน

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงสลักจิตร เวชวัฒน์

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กชายนัทธพงศ์ ทองมัง

่

๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์รุ่ง
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายจอมพล รักภู่

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายณัฏฐเอก พันทวาที

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายณัฐพล สำเภาเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กชายศลาฆิน สินกัน
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายพรเทพ ทองแสน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กชายกฤษณะ ประทุมทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

ทิพย์ชิต
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กชายกฤติน บุตรรอด
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายศุภณัฐ คุ้มสุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๗

เด็กชายณัฐธวัช ทองรอด
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๘

เด็กหญิงชญาดา เพ็ชรถึง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงศิรประภา พงศ์สวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่สุด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา อินทร์ทอง
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๒

นางสาวนันทพร พรมดำ
๑๖/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงเกศรินทร์ คงเกษตร

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงนัฏฐกิตตา กิจหงวน

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๕

เด็กหญิงศศิธร คิดขยัน
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายสัณหณัฐ บุญเชิด
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายพงศภัค จินวงศ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายภานุวัฒน์ งามโฉม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงอินทร์ธิรา คงจีน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายธนกฤต ศรีหาบุตร

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายรพีพัฒน์ หนูชลคราม

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงอาธิติญา ชัยอำนาจ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงสุชาดา หนิดชู
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงพิมพ์พิดา เมฆจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายปรปรัช ผ่อนผัน

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กหญิงถัฐณิชา เพ็ชรดำ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กหญิงดรุณี เชาวพ้อง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายภัทรศัย บริสุทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงวริศรา ล่องพริก

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กชายวิวัช หนูพินิจ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กหญิงเยาวลักษ์ นิยะกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงณภัษราวดี ทองกลาง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงสุพิชา นุชพืช

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายชานนต์ สุทธิประภา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กหญิงสิรินาถ ท้องถิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายสมชาย แสงทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กชายปรัญชัย ใจซือ

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ฮวดช่วย
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายจักรินทร์ สุขหิรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กหญิงภัทรธิดา การดี

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กชายธนวัต จงเพียรทวี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงนรมน บัวจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายนภสินธุ์ บุญเกษม

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กชายเทียมเทพ ชูมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงธารีรัตน์ รอดแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงประภาภัทร สำเภาเงิน

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงปยะภรณ์ มือเพชร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายอรรถนนท์ ทักษ์คีรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายวิชยุตม์ พรหมวิเชียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กชายภูริพงษ์ ชุมทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กชายพัทธดนย์ ศรีใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงสาลิณี เนตรกลาง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ไตรภูมิ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงมณฑิรา แก้วสร้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายสุรวุฒิ ชูหนัก

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงชนากานต์ สุดคง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กชายทิวากร ขนอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายวสุธันย์ เกิดจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายฉัตรนรินทร์ เอกทัศน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงฐิรญาภรณ์ สมบัติตรา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กชายธนภัทร วงษ์ปาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงภัทรธิดา นิยกิจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงจิตรดาพร เพชรสุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายภูรินทร์ บุรีแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายธนกฤต เกิดหึง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กหญิงภูริชญา จงเกือ

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงกชพร จุลทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายพัชรพล ชูหนัก

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงรติรส มะลิทิพย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๑

นางกิตติยา สุขวิลาพ
๓๐/๕/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๒
นายสันติชัย หีตเพ็ง

๒๐/๒/๒๕๓๓
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กชายทวีรัชต์ สะนิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กชายสิทธินนท์ รัตนรักษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กหญิงกัลยาพร แซ่เซียด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงจิดาภา ลิมวงศ์สวัสดิ

่ ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๗

เด็กหญิงวิเวียนร่า เฮนย์-สมิธ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๘

เด็กหญิงศันศนีย์ แตงเศรษฐี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายกันตพงศ์ โชติฉัตรปกรณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คลิงบัวทอง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายอริยธัช พูลทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงกัทลี อินทะศักดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงณัฐนิชา เทพพิทักษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงบุษกร เจียมสกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ร่วมจิต

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงเมทินี แสงแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงวรรณกมล รุ่งเรือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หิรัญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายจักรพรรดิ รัตนรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายประวีร์ สกูลหรัง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กชายพัชรพล จินดามณี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงกุลนิดา มหาวัง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กหญิงณัฐกิตย์ ถีถ้วน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงพศิกา ไกรกำธร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงภวิษย์พร บุญทาทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงรสริน เงินปาน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุ่มนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กชายปฏิภัทรพล สกุลมงคล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงปนมนัส วิบูรณ์กาญจน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ศิริสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา อำไพ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๒ เด็กหญิงเด็กหญิงจตุพร
วิริยะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงชฎาภรวดี พิทักษ์ตระกูล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงภาวิตา ศรีแผ้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายพชรพล เอียดทองดำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กหญิงขวัญตา ประทุมมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงธัญณภัสส์ ภวิศชวินโชค

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กหญิงรุ่งรภา พละธรรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กหญิงโลเรดานา บัคเจทต้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงวาสนา รัตน์รักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงสุพรรษา ยันสันเทียะ

๊

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กหญิงอังศุระวี เจริญสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กชายศตวรรษ ชางปาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายอนุภัทร หลีจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กหญิงเปมิกา ทิมเทพ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กชายณัฐธัญ ฟูเฟอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายณัฐชัย ช่วยตรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายวรพันธุ์ ผดุงเวียง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายสุวิจักขณ์ ธาดาไหวพริบ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรืองทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายพงศ์ศิริ ศิริยงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงนาตาลี ฟริทซ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงกฤติยา พุทไธสง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กชายธีรภัทร์ ทองแจ่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กชายยศกร จันทศร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงณิชาวีร์ สุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายจักรพรรดิ

์

วงศ์รักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลิงบัวทอง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช่วยชนะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงวันพรรษา ขุนแผ้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายธีรโชค ตรีชุม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายทินภัทร อาสาสู้
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายธัชพล และลำเลิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายยุทธนา ลอยลิบ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงสุภาวดี ชัยเวทย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๖

เด็กชายพีรภัทร สังข์เสวก

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กหญิงพีรดา ทนูแสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายศุภนนท์ โนนลือชา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงปดิวรัดดา คำภีร์พันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๐
นายเกรียงไกร ปนเปย

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๑

นายธนการุณณ์ กำนำจัน

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๒
นายธนาคาร สุวรรณทา

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๓

นายนันทวุธ สุขสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๔

นายอมรพล เรืองจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๕

นางสาวกมลรัตน์ อ่อนทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๖
นางสาวชลธิชา ฟริทซ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๗

นางสาวชิดชนก หนูขาว
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๘

นางสาวดวงกมล ไชยสม
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๖๙
นางสาวธัชมนตร์ บุญทัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๐
นางสาวนัทธมน รัตนรักษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๑

นางสาวมณิชยา ขันพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๒

นางสาวรัตนาภรณ์ ภูมาส
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๓
นางสาววิชญาพร เมืองพรหม

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๔
นางสาวสิริวรรณ ช้างต่อ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๕

นายกรวิชญ์ ชูหอยทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๖

นายจตุพล ชูกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๗
นายเฉลิมพงศ์ พุ่มเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๘
นายชิษณุพงษ์ สุวรรณชัด

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๗๙

นายเรืองวุฒิ พ่อครวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๐
นายวรวิทย์ บุญทัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๑
นายวรายุทธ พรหมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๒
นางสาวปยฉัตร ผิวนิล

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๓

นางสาววดีทวิน ไรมาจี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๔

นางสาวพุทธภรณ์ นามบุญตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๕
นางสาวศรัณย์พร สุวพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๖
นางสาวสุธิดา โคธา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๗

นางสาวมัณตรินี หลีจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๘
นางสาวอิสริยาภรณ์ ผุดผ่อง

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๘๙
นางสาวมุทิตา แสงอุทัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงชณิภรณ์ วัฒนศรัณย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๑

นางสาวสุชัญญา เดชมนูญธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๒

นางสาวศศิภา เพชรอาวุธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๓
นายอัศนี ดีหลี

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๔
นางสาวพลอยตะวัน จันทรมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๕

นางสาวเพ็ญพิชชา พละสุ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๖

นายสรวิทย์ เอียมแจง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๗
นางสาววราภรณ์ เลิศปาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๘

นายดามิน ด่านสันติกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๔๙๙๙

นายพิตตินันท์ ช่วยบำรุง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๐
นางสาวพบพร แสงศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงสุจิตรา แก้วพวง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๒
นางสาวกฤษณา ราชสีมา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๓
นางสาวชลธิฌา สุขสนิท

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๔
นางสาวกุลธิดา บุญฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๕
นางสาวชลชินี เพ็ชรนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๖
นางสาววรินดา เมืองมูล

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๗
นางสาวธนพร เทพนิมิตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายหัฏฐกร พาลีกันฑ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงชนานันท์ จันทร์นพรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงพจมาน ผากาเชิด

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ทองสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กชายภานุพงค์ ภูมีธร

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ลิมแก้ว

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงสุธาสินี มีแสง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงพนัดดา คำผอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายอัครเดช กิจไทยสงค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงศิรินภา ค้าข้าว

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงสุพรรษา ผิวนิล

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กหญิงพลอยสวย ใสชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายกฤษณะ ทองจันทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๑
นางสาวพัสกร อุยนาคธรรม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กชายอนวัช แก้วสวัสดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงปยนัฐ ภิรมย์รส

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายนนทวัฒน์ ม้าวเมือง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กชายจักริน รัตนรักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายมหัณณพ จันทเวช

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายศุภกร ยางสมบูรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงจันทิมา แจ้งดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เกตุงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่ด่าน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายจักรพงศ์ แช่มชืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายรัฐภูมิ เจริญผล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงเบญจมาศ เจียมวิจิตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงสุวพัชร ทิมเทพ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงอาริยา อินอักษร

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงเกษมณี เหนือเกษ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายอภิรักษ์ สมภาวะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงสมภิพัทร จันทคง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายวายุ ดวงตาสิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายสิทธิพล ไทยประดิษฐ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วสงวนศิลป
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิทิพย์

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายเอกภาพ ผิวทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายธีรวุธ เรืองทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ สมทรง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายอิศราภรณ์ วงษ์วิชัยดิษฐ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายทรงวุฒิ มหันธงชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายอำนวยศิลป กัสสนุกา

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงชญานี ทุนรักษา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงชฎาพร ศรีพนม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายณัฐพล ฤาชัยราม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายศุภศักดิ

์

เฟองฟู
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงณิชาภัทร กาลทา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายยุรนันท์ ศิลา ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายเขตฐ์ตะวัน แซ่ซึง

่

๑๐/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายมณเฑียร เพิมพูน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายเอกอาทิตย์ วรชินา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงกัญญาภัค นวลสกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงนพวรรณ แซ่เตียว

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายธีรพล แข่งขัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงภัทราพร ทองเรือง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงณํฐวดี ชูทอง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายธีรพงษ์ เมืองนิล

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
วัดคีรีมาส คีรีมาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๕ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายกิตติพงษ์ เปาสุวรรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงปยฉัตร ศรีขวัญ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงสิริขวัญ จันทร์รักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายสิปปภาส ปล้องบรรจง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายกฤษ เนียมมุสิก

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงวรพิชชา อยู่ซิน

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายธนปญ สามสุวรรณ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงเขมนิจ จันทร์มณี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายสุภชีพ ศรีแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายสุเมธา จันทร์เพ็ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงชนากานต์ เรืองพรหม

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายศิระณัฐ ศรีบุระ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายปรเมศวร์ หลิวชัยประเสริฐ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงพัชราภา รักเจริญ

๑๒/๔/๒๕๕๐
วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงธันยพร ยกฉิม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปลัดลม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายณฐมน แปนเพชร

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงเขมิกา มะโนราช

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายคณาธิป กายนิตย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายธนากร ทิพย์รอด

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายพงศภัค นวลศรี

๒๘/๐๗๒/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กชายอชิระ จิตจง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายทัชรินทร์ วิเชียร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายธรรมจักร พรมสาร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายสิทธิโชค ใจรักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายสุริยา แซ่อึง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายชยพล สามารถ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายธรรมธร ทองนาเหนือ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงอภิชญา อารีเอือ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงวิชญาพร เจียมทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายเดวิด จักรี เฮาค์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงลักขณา อินแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายจักรกฤษ มีแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงอรณัญช์ สองวิหค

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงกัญญาณัช อัศวศุภคม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๖ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงพรกนก ดุกล่อง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายศรชัย ศรีทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายกฤตภาส ช่วยหนู

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายฉัตรมงคล สำราญใจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายกฤษธิชัย พรหมเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายหัสชัยบดี เพชรสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายอรรถพล แท่นอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายประสิทธิ

์

อยู่เจริญ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายวิรุฬห์ ผ่องแผ้ว

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทร์ตา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงนภัสสร เพชรเสน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กหญิงชญาฎา บุญภา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงวิรากานต์ นีมะโยธิน

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายจักรพงษ์ คำมี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กหญิงปริฉัตร ศรีฟา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กหญิงกีรติ ไชยจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทองดี

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายพงศ์ภรณ์ คชินทร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงนำหวาน เสลาทอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายปกรณ์ มีเพียร

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กชายกฤษพัฒน์ ศิริยงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายอนิวัตติ

์

มีเดช
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จอดนอก
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงปณฑิตา ขวัญทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงณิชาพา พรหมเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายฉัตรพิมุข หุ้ยนำ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๗

เด็กหญิงวีรดา จิตรำพัน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กชายพัทธดนย์ ใจงาม
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายชัชพิสิฐ สุดคิด

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายศราวุธ พูลติม

้

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กชายภูมิระพี พรหมมาศ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กชายจิรภัทร ฮันเจริญ

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงอินทิรา แทนโชติ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กหญิงสายธาร เลขพล

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงบุญสิตา สังข์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กชายธนภัทร อินทร์จันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ปานเพียร

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กชายทัดพงษ์ ชุมคต
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กชายธนกฤต จำทุ่งวัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายธนาธิป ห้องเขียบ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กชายนนทวัฒน์ โคตรขวา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กชายปฐมพงศ์ ชูแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๓

เด็กชายพสุธร มิตรรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายโภไคย พุกมาก

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงกฤตธีรา มันเหมาะ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กหญิงจิราวดี เดชนุกูล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุงศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงนภาพร มีเดช

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เล่าซี

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กชายปฎิภาณ บัวทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายยุทธชัย สุขโข

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายศรราม รักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กหญิงชนิตา ดำเนินสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๕

เด็กหญิงชลพรรษ สินสมุทร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงชิดชนก เชิดในเมือง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงธัญชนก ภู่ภิรมย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กหญิงพัชรจีรา เทพสุรินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๕๙

เด็กหญิงภัทราวดี ทวิชสังข์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงวันนิษา ใจซือ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงสุภาวดี แสงสุวรรณ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงณัฐธิชา นวนบ้านด่าน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กหญิงปาณิศา วิชัยดิษฐ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงปยะรัตน์ ชูกรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงวิภารัตน์ จันทร์ภิบาล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงเศรณิกา จอมชิตกลำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กหญิงสุวรรณี ศรีสุธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงอรพรรณ ปานขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายกตัญญนนทน์ ตาลเลิศจิตรากุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายกิตติคุณ ปรางเพ็ชร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กชายพงศกร เจริญสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ พูลผล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กชายอัสนี ขุนอินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กหญิงอินทิรา จำนงค์ภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กหญิงณิภาภรณ์ ดีจะโปะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงธนัชพร บุญเกลียง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กหญิงนภัสนันท์ สิงหการ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กชายดลธรรม หมืนพรหม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี ม่วงชร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงขวัญตา ใชยมัชฌิม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กหญิงปาริสรา เมืองมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายศดานนท์ ใจแผ้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ช่วยชุ่ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กหญิงณฐวดี ใจกว้าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กชายคมสัน เกตุแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายยุทธศักดิ

์

วาทีตรง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายอัสลัม มานิ

๊

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กหญิงปยะพัชร ศรีแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงอลิสา มาสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายอิทธิพล วัชรสินธุ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชีพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กหญิงเวธกา สุริยะชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กหญิงญาดา คือพันธ์ดุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายธนวัฒน์ ประนมรัมย์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีสงคราม

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ มันซิว

่ ้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงสิรินทร์ทรา จอมคำสิงห์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทองมาก

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายชานนท์ ทองทิพย์

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กชายภัครพล ชูจันทร์

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายนพกร สุวรรณเกิด

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ นาคพัฒน์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงเอรวรรณ์ ยุดรัมย์

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงวิภาวี เสริมศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงพรพิมล สีกะสัง

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงสุธาวี จันทร์อุ่มเหม้า

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายจักราวุฒิ วงศ์มุสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ดำแม็ง
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายพงคภัค วาตะรัมย์

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กชายพันเลิศ มงคลรบ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กหญิงมนัสพร โทสิงห์
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย แซ่ลิม

้

๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายนำชัย พิงชัยสงค์

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กชายปรเมศวร์ ศักดิชัย

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กหญิงอภิญฎา ชาสงวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงศวิตา ปองขวาพล ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายชลากร บุญรอด

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายสหภาพ ตงจันทึก

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา ใจละดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขินี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายดลวัฒน์ โลกประดิษฐ์

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กชายกันตยศ ทองดี
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กชายโพธิกร จันทร์หอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายธรรมวัฒต์ ดีคณา

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงสุชา อุณหณันห์

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายภูบฏิณ ศรีรอด
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กหญิงวิยะดา พุดแดง
๑๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงสายรุ้ง สมหวัง

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายพงศกร สีหาจันทร์ ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กชายธนธรณ์ จันทร์ผ่อง
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงนัชรินทร์ สหไพบูลย์กิจ
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายจันทกร พรศักดิ

์

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงปยะดา ไกรสรแสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กชายเปรมปกรณ์ โอสถานนท์

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กหญิงอัมรัตน์ ลิมวงศ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายปฏิภากร มีมะแม

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงอรศิรินทร์ ชำนาญจิตร์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงบีราญา รัตนประพันธ์

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กหญิงมนัสรา สุวรรณรัตน์
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงลลิตา กลันหวาน

่

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กชายโชติชยุตม์ มณีเขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กหญิงปาริฉัตร กาญจนะ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กหญิงเบญญาภา มหาชัย ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงอณิตชญา ชัยพรม ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กชายไกรวิชญ์ ออนา
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กหญิงจิรภิญญา แสงจันทร์
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงวชิรานันท์ บุญสา

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงอธิชา มะนิก

๊

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงนิจวรีย์ อุดหนุนกาญจน์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงจิตรานุช พูลสวัสดิ

์

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงจิตติมา ผลผลา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กชายสุรสีห์ ราชสีห์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๕

เด็กชายญาณวัฒน์ สารทักษิณ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๖

เด็กหญิงอาศิรา สว่างพบ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงณัฐพัชร คำชู ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายสิทธิชัย เคยนา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กชายภูริภัทร ทองบุญเกือ

้

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายนิติภูมิ ภูมิเขต ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายชินวุฒิ พันธ์ศรี ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายจิรายุ แร่จัน

่

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงวริศรา แดนละลม ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กหญิงธนัชญา ไชยแก้ว ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายรัฐชพล คำเสมอ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงจันทิมา บัณฑิต ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๗

เด็กหญิงชุติมาพร ปราณี ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๘

เด็กหญิงนุชวรา ชานันโท ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายภควัต จันโสด ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายวงศพัทร์ เทพทอง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กชายพีรวิชญ์ สาธุสิทธิ

์

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงวรัญญา จำรูญกิจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงสาริศา ฟาสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงณัฐฐานันท์ โยกาศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กหญิงกิตติมา มาโยธา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กชายฐิติพันธ์ กำธรภิยโพริยะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กหญิงปยะธิดา รักษาวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กชายสุวภัทร นามคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กหญิงจุรีมาศ ยศเมฆ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงปนัสยา พรหมทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายศิรภัทร ชูโฉม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เจริญสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กหญิงชุติมา เพชรวิชิต
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กหญิงบัณฑิตา เพชรมณี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงธนพร งานจัตุรัส

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กหญิงเพชรลดา เพ็ชรล่ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กหญิงวรรณฤดี ไชยโม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงวงศ์รวี มโนนุกูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงหงส์หยก ชูเชิด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายกฤตเมธ ราชรักษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กชายพงศธร จามจุรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงวิชญาพร ภู่คล้าย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กชายไกรวิชญ์ ขนอม

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กชายธนพัฒน์ พนังศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กชายอนุชา พุทธิชนม์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงศุภานัน ดวงมาลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงพรณิชา มีเพียร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กชายมนัสพงศ์ แสงขาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังหีต

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงศศิภา พรหมสุทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายนครินทร์ เชียวกล

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา แย้มชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายสมชาย คาตี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีผ่อง

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงปญญาพร ทองอ่อน

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายณัฐพนธ์ ญาสกุล

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงกิตติญา รอดพุฒ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายภูริภัทร ศรีนวลเเก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายธนพล ภูบังไม้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงสุนิษา ดาซีไหล

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กหญิงเกศรา สองปกษี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายนิธิพัฒน์ พรหมพุฒิ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๓

นายเจษฎา เพลงปาน ๙/๗/๒๕๓๓ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๔

นายตะวัน แข่งขัน ๘/๗/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๕

นายธรัญญา เกษสุวรรณ ๘/๔/๒๕๒๓ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๖
นายธวัชชัย ใบโพธิ

์

๕/๕/๒๕๓๕ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๗

นายธีระพงศ์ ทองมาก
๒๓/๖/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๘

นายธีระพันธ์ จันทร์นพรัตน์
๒๐/๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๑๙
นายวรัญู แก้วไทย

๒๘/๑/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๐
นายวินัย สุขยิงเจริญ

่

๑๙/๔/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๑

นายศราวุธ ศรีขวัญ

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๒

นายสุทธิชัย ทองเรือง
๒๐/๖/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๓
นายอดิศักดิ

์

สัมมาแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๔
นายอนุพงศ์ หอมชืน

่

๑๖/๖/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๕

นายอรรณพ ขาวบริสุทธิ

์

๑๖/๖/๒๕๓๙
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๖

นายเอกณรงค์ เพ็ชรมี
๒๔/๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๗
นางสาวกัลยกร จันทร

๑๗/๑/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๘
นางสาวกุ้งนาง วัฒนรัตน์

๒๕/๙/๒๕๓๗
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๒๙

นางสาวเขมญดา เพชรรัตน์
๖/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๐
นางสาวคำนึง ผลอินดี ๕/๕/๒๕๑๕ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๑
นางสาวจรินทร์ทิพย์ สิงหลักษณ์ ๗/๙/๒๕๑๙ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๒
นางสาวจารุณี วุฒิยา

๑๖/๘/๒๕๒๘
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๓
นางสาวชนันท์ลักษณ์ แสวงนอก

๒๖/๒/๒๕๒๒
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๔

นางสาวณัฏฐนันท์ เค้าอนุรักษ์
๑๖/๓/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๕
นางสาวทัศวรรณ ศิริภักดิ

์

๙/๙/๒๕๒๓ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๖
นางสาวธัญญารัตน์ ช่อผะกา

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๗

นางสาวธิดารัตน์ ช่วยรอดหมด
๒๓/๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๘

นางสาวนำฝน ทองเกิด

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๓๙
นางสาวนิธิมา เกนกาล

๑๙/๙/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๐
นางสาวนิยตา พงศ์ฉบับนภา

๒๐/๗/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๑

นางสาวนิยุตา ยืนนาน
๑๑/๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๒

นางนิษา ดวงสลัก
๑๓/๓/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๓
นางสาวบุผา กายแก้ว

๑๔/๙/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๔
นางสาวเบญจพร เปลียนสะอาด

่

๑๒/๒/๒๕๓๕
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๕
นางสาวเบญจวรรณ เพ็งบุญ

๑๗/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๖

นางประไพ คงสุวรรณ์
๑๓/๕/๒๕๑๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๗
นางสาวพรชนก สุริโย ๕/๕/๒๕๓๒ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๘

นางสาวมะณี ดอนบัวโคตร ๕/๗/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๔๙

นางสาวมิรันตีร์ แก้วมาก
๓๑/๓/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๐
นางสาวรุ่งนภา สาน้อย

๑๕/๙/๒๕๒๖
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๑
นางสาวฤทธิฤดี

์

มุขพรหม
๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๒

นางวันดี ศรีเพ็ชร์
๑๗/๔/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๓

นางสาววิยะดา ทิมรอด ๒/๒/๒๕๒๕ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๔
นางสาวศิริกัลยาณี กุลวิเศษ ๗/๒/๒๕๓๔ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๕
นางสาวศิริภา โพธิวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๖

นางสาวสายฝน ยุทรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๗

นางสำราญ รัตโนกาศ
๒๖/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๘
นางสาวสุดารัตน์ สุขสม

๕/๑๑/๒๕๓๒
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๕๙
นางสุภัค ช่วยสนิท

๑๖/๕/๒๕๒๑
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๐
นางสาวแหวน ผลบุญ

๑๙/๒/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๑

นางสาวอนุสรา ไชยชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๒
นางสาวอรสา ไพรพฤกษ์ ๕/๑/๒๕๓๔ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๓
นางสาวอัจจิตา นามทองต้น

๑๑/๕/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๔

นางสาวรัชนีวรรณ รุ่นสุวรรณ
๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๕

นางภรพรรณ พิลาคูณ ๑/๑/๒๕๓๖ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๖
นางสาวปานรัตน์ แสงทอง

๒๘/๑/๒๕๓๘
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๗
นางสาวอำไพร เนตรแสงสี

๒๔/๗/๒๕๓๑
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๘

นางวัชราภรณ์ กังกลาง

้

๑๗/๙/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๖๙

นางสาวขนิษฐา ศรีภิรมย์มิตร
๒๐/๗/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๐
นางสาวอ้อม สุทธิ

๑๙/๒/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๑
นางสาววนิสุดารา สากุล

๑๓/๙/๒๕๓๗
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๒
นางสาวสร้อยนรินทร์ บัวแก้ว

๑๒/๘/๒๕๓๗
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๓

นางสาวปราณี คงจันทร์
๑๕/๘/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงสุภัสสร คงพัฒน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีพนม กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กชายธัญญากร ทำเนาว์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีพนม กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ อินทร์สุวรรณ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๗

เด็กชายรัชพล แพน้อย
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขุนพรหม

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงรติรส กรรณเทพ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๔ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ช่วยรักษา

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงรุ่งไพลิน โอ่ทอง
๑๘/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงนันท์นภัส ใสใจดี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กหญิงโสรยา รักเหล็ก
๒๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กชายธีรภัทร ช่วยยศ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๕

เด็กหญิงชนากานต์ ศรียาภัย
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กหญิงญาณิศา วรุณโรจน์

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กหญิงลลิตภัทร ลูกมณี ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๘

เด็กชายวิริทธิพล

์

จำเริญไกร
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๘๙
นางจุฬาลักษณ์ โสภาผล ๓๐/๘/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายภัทรพงศ์ แถมจันทร์

๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กชายจิรกัญจน์ แซ่ลิม

่

๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ ทิพย์รอด
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายวงศพัทธ์ ยังจีน ๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพชรสุด

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๕

เด็กชายชีวานนท์ ช่วยรักษา ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๖

เด็กหญิงกนกฤทัย ชีวะ
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กหญิงจิณณพัต นาสูงเนิน

๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงพิชชาภา สุดจำนงค์

๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๓๙๙

เด็กหญิงนวรัตน์ เสือนาค
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงพยุดา หวัดสนิท

๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายศุภกฤต ศิริรจน์

๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ปลอดสุวรรณ

๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงณิชกมล สมมุ่ง

๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กชายศักรินทร์ แก้วกำเนิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ สาระขัน

๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายศุภณัฐ สาระขัน

๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงชุษณีญา ถาวราภรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พวงแก้ว
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงเนตรชนก พลับจีน

๒๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทสุวรรณ

๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๑

นางสาวศุภัสสร ศรีวัยพราหมณ์
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กชายธนกรณ์ พรหมทุ่งฆ้อ
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๓
นายอภิชาติ อินทวิเศษ

๑๐/๑/๒๕๓๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๔
นางสาวนุศรา ชิณวงศ์

๑๕/๔/๒๕๓๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๕

นางสาวเสาวภาคย์ เสือนวล
๒๘/๙/๒๕๓๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กชายธนพล นามโยธี

๑๐/มิงย./๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายสิทธิชัย โพธิมีบุญ

๑๖/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กหญิงวราพร ทิพย์อักษร
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ หัสทัย
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงแสงธิตา เหล่าดี

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงอรอุรินทร์ อาวุธ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายธาวิน สงนำดำ
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๓ เด็กชายกิตติเกรียงไกร
สุววงศ์

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๔
นางสาวนุจรี อินทะโร ๒/๓/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายจตุรนต์ แสงทิง

้

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กหญิงจิดาภา เชาวกุล
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กหญิงนิชาภัทร ชุมแดง ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงสรัลพร เมืองประสงค์

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา หนูเสน

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงทิวาวรรณ พนมเขต

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๑

เด็กหญิงสุภาพร ฉิมมี
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กชายวรวรรษ บุญศรี ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายสรวิชญ์ ถินสมอ

่

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายอัครเดช ศรีนิม

่

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปลอดแก้ว
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ มิสาธรรม

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายจารุเดช คิดโปร่ง

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กหญิงวาสนา ศรีวิบูลย์ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กชายธนภัทร ถนิมกาญจน์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายรวิภาส แก้วทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายสรวิชญ์ สุขเมือง ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กชายโตมร มะลิทิพย์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กหญิงกรรวี ใจแจ้ง ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงพรรณภัทร ดุกหลิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงเทวี รอดภัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๖

เด็กหญิงวันวิสา กลินสุคนธ์

่

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๗

เด็กหญิงสุนิษา บุษบา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายอดิศร ไชยรัตน์

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายธนกฤต สิทธิศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท ชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๖ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายกวิน ทองนา

๑๒/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดชัยธาราวาส ชัยธาราวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๑

นายพิพัฒน์ โอทอง
๒๑/๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๒
นายศักรินทร์ พุทธรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๓

นายวรัญู บุญรอดชู
๒๘/๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๔

นายธรรมรงค์ ทิศภูมี
๑๖/๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๕

นายเจษฎา ทิศภูมี
๑๔/๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๖
นางสาวกาญจนา อักษรสม

๑๘/๒/๒๕๔๒
กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๗

นายธรธรรณ์ เฮ่าหนู
๑๖/๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๘

นายพิสินี ไสยวรรณ์
๑๖/๕/๒๕๓๕

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๕๙
นายสรวิช คงสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๐
นายพงษ์ศักดิ

์

ใหม่ซ้อน
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๑

นายมิงแมน

่

จิตรสุวรรณ
๑๓/๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๒

นายสุทัศน์ สายทอง
๒๐/๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๓
นายดลฤทธิ

์

บุญโรย

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๔
นางสาวนภัสสร นาทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๕

นายภานุพงษ์ พิมสาร ๕/๑๐/๒๕๔๐ กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๖

นายเสกสรร จันทร์ส่งศรี ๑/๔/๒๕๔๓ กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๗
นางสาวเกศินี บุญคล่อง

๒๖/๙/๒๕๒๙
กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๘
นายอุดมศักดิ

์

พานิช
๒๗/๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๖๙

นายธราเทพ ทองทุ่งมล
๑๕/๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๐
นายทรงพล ชืนตา

่

๒๓/๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๑
นายสิทธิผล เลขจิตร

๒๑/๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๒
นางสาวกมนียา ดีรบรัมย์ ๗/๖/๒๕๔๒ กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๓

นายฉัตรมงคล อำนวยการญจน์ ๕/๕/๒๕๔๐ กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๔

นายศิวกร ธนะวารี ๕/๕/๒๕๔๐ กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๕
นางสาวทิพวัลย์  

๒๓/๖/๒๕๔๓
กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๖
นางสาวเสาวรส คงวัตร

๒๕/๑/๒๕๔๑
กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๗

นางสาวชฎาภรณ์ พันธุนิบาตร
๓๐/๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๘

นางสาวจตุพร ศรีทองนาค ๖/๘/๒๕๓๐ กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๗๙
นางสาวกัสมาพร ไกรสินธุ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๐
นางสาวกนกพร ปนจอม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๑

นางสาวอมรรัตน์ ภูมิไชยา
๓๐/๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าชนะ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายจิรภัทร รักษา
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายธัญยภัทร ขาวจีน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายภูมิทัศน์ สายศรี

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๕

เด็กชายรพีภัทร เพ็งบูรณ์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๖

เด็กชายวรเชษฐ์ งามเหมือน
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายวุฒิชัย พรมรุ่ง

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๘

เด็กชายทัศนัย มณฑป
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๘๙

เด็กชายอมรฤทธิ

์

สิทธิวัง
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงจิรปรียา จิตตารมย์

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงชนิกานต์ นาคคง

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงณัชชานันท์ แก้วยาว

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ จำนงค์ทอง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ จิตมหา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีหาดยาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๖ เด็กหญิงประภาพรรณ
รัศมี

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๗

เด็กหญิงวรรัตน์ ด่านศรีสุข ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายธนดล ศรีฤทธิ

์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงวริศรา คงหอม ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงสิรภัทร ทองใหญ่

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงธัญชนก สุวรรณ

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายกิตติกวิน จิตรากูล

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงญาวีย์ภรณ์ จีนหีต

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายทินภัทร รอดทิม

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงณัฐธยา ชูโลก ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงศศิกานจน์ เรืองรัตนวิเศษ

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายจักรพันธ์ ชนะภัย ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายสุรสีห์ ริยาพันธ์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายพศุตม์ เพชรรอด

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายกฤติน ดวงไข

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายโกญจนาท ชาติวิเศษ

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กชายณัฐวีร์ เอียบยี
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๓

เด็กชายรวิชญ์ภัทร ทองแดง
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กชายวันชนะ จีนชูแก้ว

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

จันทร์แสง
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีไทย
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๗

เด็กหญิงภัสกร สอนจันทร์
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงเมตตา เพ็ชรรมย์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา ผาจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เจริญฤทธิ

์

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๑

เด็กหญิงนลินี บัวแสง
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

อักษรสม ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กชายเมธัชส นิยมทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๔

เด็กชายชัชชัย คงฉาง
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๕

เด็กชายภูชยุตม์ เพ็งหีต ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายดนยวรรธน์ อุดมกัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๗

เด็กหญิงณิชารีย์ ปลอดจินดา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๘

เด็กหญิงอัญชิตา มีนุช
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายปุณณรัตน์ สุวรรณรัตน์

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ เชือบ้านเกาะ

้

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กหญิงทิฆัมพร ชัยศิลป
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กชายธนกฤต พยัคโฆ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๓
นางสาวเกษฎาภรณ์ ทองมี

๑๗/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๔
นางวิไลลักษณ์ พัฒน์ราช

๑/๑๑/๒๕๑๘
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๕

นางธนพร รัฐธรรม
๑๗/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๖

นางสาวจารุวรรณ สาระคง ๙/๖/๒๕๒๔ โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๗
นางจีระกุล ศักดิดาวรรณ์

์

๒๑/๗/๒๕๑๔
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๘
นายวรวุฒิ ยมสวัสดิ

์

๑๐/๖/๒๕๓๕
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๓๙

นางธนัชพร ฮันเฉียง

่

๑๗/๘/๒๕๐๗
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๐
นางสาวสังวาล ปญญาโรจน์

๑๔/๗/๒๕๐๗
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๑
นางสาวรุ่งกานต์ คชเดช

๑๘/๖/๒๕๒๙
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๒
นางวาสนา ไชยทองคง

๘/๑๐/๒๕๒๖
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงรัตติกาญจน์ เลียงอำนวย

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๔

เด็กชายปุญญสิทธิ

์

สุขทองแท้
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายกิตตินันท์ ถินหัวเตย

่

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายยศกร อำนวยผล

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กหญิงอรนลิน แก้วมณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กหญิงฉันท์พิชา หนูดุก
๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงอังคณา แก้วเหล็ก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายนรวิชญ์ อินรงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กหญิงชนิดาภา อินแปน
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กหญิงสริตา คันงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงพิมพิศา อินรงค์

๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงสุชัญญา ปานวัน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๕

เด็กชายศุภณัฐ ม่างสวย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๖

เด็กชายจิรเจษฎ์ วิวัฒน์
๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุญเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กหญิงมยุรา ทรัพย์ดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๕๙

เด็กชายชนาธิป ลิมประเสริฐ

้

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กชายสิทธิเดช ทองรอด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๒

เด็กหญิงกัลยากร สมแจ้ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมกลิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กชายเกรียง วงลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กชายนพพร พิชัยยุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กหญิงนวพร สร้อยมาตร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กหญิงสุภัสสรา สมสร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงการเกตุ มณีรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กชายศักดิพล

์

อุ่นเรือน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายนันทชิต นาคสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ สุขประดิษฐ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กชายวนัสบดี คณะพันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กชายณัฐนันท์ ช่วยเจิม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กหญิงวันวิสา ทองสนิท
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงสุจิตตรา รอดมณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงจุฑามาศ พาชอบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันธุลี สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงกมลชนก ไวยเขตกรณ์

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กชายจักรินทร์ ดาบคำ
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมชาตรี ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงสรัลชนา ช่วยรักษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พรหมสาลี ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๒

เด็กชายศรฟา รักษภักดี
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เผือกท่าโพธิ

์

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ไชนาเคน ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายภูดิศ วิบุลศิลป ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กชายธนภัทร ขาวสุข ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กหญิงศิราริว รักทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายธนกฤต พราหมณ์เอม ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กหญิงอโยสรา ต้องทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายธีรยุทธ เพชรเขียว

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กหญิงอาภาภัทร แซ่อุ่ย ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กหญิงนันท์นลิน ศรียาภัย

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เรือง
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กหญิงหัทญา มณีรัตน์ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กหญิงภัทรวดี ห่อเล้ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นพนิชย์

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กหญิงพิชารัตน์ ทองแพ
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงณิชา นเรนทราช
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ร่าหมาน
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงชนาภา แซ่ด่าน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงฐาตินา จันทร์ดำ

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายธนพล เทพมณี

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายกฤติน หอมชืน

่

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายธาดา เหล็กลิม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายณัฐพงศ์ คงมี ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายกิตติภณ หัฐพจน์ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ รักษภักดี

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองแพ
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายธนโชติ ปานน้อย

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายวริทธิธร

์

ดาวเรือง ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายศุภวิชญ์ เทียมยม ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กหญิงชนากานต์ ชมตันติ

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประจญกาญจน์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กหญิงณัฎฐา ประทุมทอง
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ พานทอง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงศุภรวดี ชุมพรัด

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา ถินชุม

่

๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงปาลิตา หน้าเสือ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์เพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายศิปากรณ์ เกิดแก้ว

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กชายจิรันธนิน เพ็ญพิมพ์
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กชายศิริวัฒน์ สิทธิ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายจิรายุ ศรีประสงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

วรพัฒนกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๕

เด็กชายณฐนนท์ คลีสถิตย์

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๖

เด็กหญิงณัฐพร รอดเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กหญิงพิระดา แฟมไธสง

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๘

เด็กชายจักรพงษ์ อุดมศรีศักดิ

์

๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ พันธวงศ์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายสุรพจน์ ทองเกิด

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงนัฐฐยา เสวกวัง

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายสรวิชญ์ ฐานะกาญจน์
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กหญิงศรีวิไล นามแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สุมังคลาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายภูริณัฐ กลัดกระโทก

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายปุณณภพ ทิพย์รักษา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กชายสมมาตร์ พรหมทองถัว

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แสงรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วยิม

้

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงฉันท์ชนก สังข์อนันต์

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงกัลยาณี แสงสัย

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กหญิงปกิตตา หลิมกุล
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงอมรรัตน์ สวนแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ จำป

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๔

เด็กชายศุภวิชญ์ มะธุระ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กชายธวัชชัย เกลือมีผล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงสุวัจนี หมืนเดช

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายอรรถวิกร ขวัญทรง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กหญิงปาณิศา สลัดแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กหญิงศันศนีย์ รักสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายภาคิน ชำนาญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กหญิงศศิวิมล ขาวจิตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กชายจาตุรันต์ พรหมรัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๓

เด็กชายธนกฤต บุญทา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายจักรธร มีแสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายสรวิศ ภิรมย์อิด

๊

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กชายกรวิชญ์ ปานเวช
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พรหมทองถัว

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กชายธานรัตน์ พบดวง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กชายณัฐภูมินทร์ ทองรอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๒ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กชายชัชวาล บุญส่ง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กชายธนกฤต หลิมกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงเพชรสิตา ศรีแสง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กหญิงจุฑามณี ถาพร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กหญิงปกิตตา ปาคะเชนทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กหญิงสาวิตรี สันทะลุนัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายอนวัช เชาวลิตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กชายชินดนัย กลินอบเชย

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กชายกิตติธัช มะธุระ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายอุดมศักดิ

์

บัวดำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายพรชัย มะธุระ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กชายภูวเดช ศรัทธาสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กหญิงเกวลิน เนาว์โนนทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กหญิงมัณทิตา แก้วยิม

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงปภาวดี ถาพร

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กหญิงปติมากร สุขเจริญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กหญิงลักษิกา จอมทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงประภัทรสร ถาพร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายภูมิภัทร รัตน์สุวรรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๗๙

เด็กชายรัชชานนท์ วิเชียรรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กหญิงภัททิยา ชูจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กหญิงจันจิรา ขามกิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงอนุธิดา ทับวิเชียร

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กหญิงมนัสชนก เดวิเลาะ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กหญิงอภิสรา เจ้ยงาน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงฐานิตา รำเพย

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงประภัสสร ศรีศิลป

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ สิทธิอุ่น
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันทร์เภา
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กชายกฤษฎา เมืองปลอด

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายนรินธร มิสมอน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กชายธนกฤต เพชรสังข์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กชายพงษ์ภัทร ครุฑชนะพงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงอลีนา ศรีรุ่งเรือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงกัญญาวีย์ ชูนิล

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๓ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กชายวรรณชนะ สุดเยียม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กหญิงณัชชา เภรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายเมธัส สอนประสม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กหญิงเกตน์สิริ รักกะเปา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กชายกฤติพัฒ ณ  สมบัติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์เภา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงอุษณิษา แก้วทอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงนันท์นลิน แก้วทอง

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายสิรวิชญ์ บุษย์เพชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายเอกชัย สุขอุ่น

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงมัณฑนา ไทนจีน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงสุทธิดา สุระกาหล

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงสุตาภัทร โกหนด

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงหฤทัย ชัยยงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายเทวริทธิ โพธิถาวร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กหญิงลลิตา มงคล

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี จินาสาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กชายพงศกรณ์ บัญชาญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กหญิงช่อผกา ณ นคร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล จีนใหม่
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กหญิงสุมลฑา พูลแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ กัลยาใส

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงสิริมล ภาคพรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา ศรีคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กหญิงปานธมาศ ถาพร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กชายภูสิทธิ

์

อภิโมทย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายมงกุฎทอง ทองสัมฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา พันธ์ดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๓

เด็กหญิงจัทรกานต์ โคตาโม
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายธีรภัทร์ ไกรชู

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายอนุชิต แสงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กหญิงปาลิตา นุ้ยย่อง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กชายภูริณัฐ ประทุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กชายชุมพล ทองจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กชายชัยวัฒน์ บัวเล็ก

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๔ / ๒๗๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายทินภัทร ชัยธรรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กหญิงปภาวดี เก่งกิจการ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มีเทพ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ต้นตาลเดียว

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงเอมวิทย์กา แก้วเดิม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กหญิงบัญฑิตา รักกะเปา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วชู

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กหญิงนิชาพรรณ หาตรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา ประเทียง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงเนตรสุดา ประเทียง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงสุมิตรตรา แสงเดช

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงกรชิตา ประสาร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๒

เด็กชายณภัสกร ธรรมเรียง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงนวรัตน์ วัจนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กชายธนชัย แก้วชู

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ทับแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อินดุก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองพัฒน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กหญิงวาริศา วิสุทธิยา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงอรชนก ชุมเดช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๐
นางดวงแข ยอดแสง

๒๔/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๑
นางสาวจันทรา แซ่ด่าน

๒๐/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๒
นางสาวดวงฤดี พานทอง

๒๒/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๓

นางสาวพฤกษชาติ สังข์ช่วย
๒๗/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๔

นางวันดี มากมณี
๑๘/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๕
นางสุนารี เกิดจรุญ

๒๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม วัดตาขุน  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงกัญจนพร สายแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กหญิงศุภัชญา มุสิก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา นกเชียว

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงลภัสรดา พรมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงรัชตวรรณ นามบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กชายจิรภัทร บุญสนองศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายอภินันทศักดิ

์

รอดเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงจินตนาพร จันทพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กชายวรานนต์ ทองจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กหญิงศศิธร ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กหญิงสุธิดา หีตยิม

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงสุวรรณี ศิริเมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา วิมัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๖๙

นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๐
นางจิตติมา เจริญธนวานิชย์

๑๕/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๑
นางสาวธัศสิการ์ เพชรา

๑๘/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๒

นางสาวนารีรัตน์ สัมพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๓

นางสาววีนา ชูทอง
๐๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๔
นางศศิธร กลีบเมฆ

๑๖/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๕
นางสาวศุภมาส คงขำ

๓๐/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๖

นายอดุลเดช กองชาวนา
๑๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๗

นางอรัญญา นนทศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดพรุศรี วัดพรุศรี  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เทพขาว

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงอาทิตยา สมเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายธรรณธรณ์ สุทธิประภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๑

เด็กหญิงมานิกา สิงห์กลาง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เกตุอุบล

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายภาณุพงศ์ สังข์เทพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กหญิงพัชฌา หงษ์เวียงจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา หาการ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายวิว คำสาว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๗
นางจุรีย์พร นิลสังข์

๒๕/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๘

นางสาวขนิดา กุลฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๘๙

นางศศิธร ฤทธิกุล
๑๙/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๐
นางสุนีย์ มุสิก

๑๙/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๑
นางเกศิณี สาเรศ

๑๓/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๒

นางสาวเด่นนภา พิณเศรษฐ์
๒๙/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญลึก
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงธัญชนก สาคร

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงพรรษชล สาคร

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กหญิงชาลิสา หลิมกุล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กชายธนภูมิ จันทวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงทศวรรณ คุณวิจิตร

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงสุธากร อู่ตะเภา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงตีรณา ตันวิเศษ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายธนธรณ์ ทองใหญ่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายเจนณรงค์ ศรีบุรุษ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายฐานันดร จันทร์อ่อน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วพิชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายนครินทร์ มัฏฐาพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายนฤทธิ

์

คีรีมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กชายปณณธร ศรีเฮง

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายภานุสิทธิ

์

คชไพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายเศรษฐพงค์ ชูจร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายอัษฎา ยงสุย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กหญิงกฤษณา อาวุธ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กหญิงรจนา มอญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กหญิงธัญยาภรณ์ ชูสร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สิทธิชู

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กหญิงสุภาพร หะขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีบุรุษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กชายกฤษณะ วิชาธิคุณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายจิรวัชร จันทร์ก๊ก

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กชายชานนท์
ชวาลกรณ์กาญจน์ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายธนกฤต จันทรักษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กชายธัญเทพ สุพิทักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายธัญธร สุพิทักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๓

เด็กชายธีรภัทร ชูจอน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กชายพงษ์ภักดี อินทร์โสม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กชายพรศักดิ

์

แง่งจุ้ย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายพัชรพล แก้วพิชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๗

เด็กชายศิขรินทร์ แก้วพิชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๘

เด็กชายสฤษดิชัย

์

มงคล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงกนิษฐา โภคาพานิช

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ นาคคง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา สวัสดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๒

เด็กหญิงณัฐนรี สวัสดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงทิพย์เกสร ศักดา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ไชยภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๕

เด็กหญิงปณิตา พรหมจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๖

เด็กหญิงเปรมกมล สุพิทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กหญิงมุกศรินดา เงียนตัน

่ ้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๘

เด็กหญิงลลิตภัทร นาคคง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๓๙

เด็กหญิงสลิตา หีตช่วย
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงศศิวิมล กุฎีคง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กหญิงศิรภัสสร แสงทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ บุญเกิด
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี นาคโพธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี นามบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงสุวภัทร พุ่มจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๖

เด็กหญิงศศิธร หีตช่วย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายภูริภัทร มณีโชติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงฐิติมา ถินมะลวน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงกรกนก นาคพัฒน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายวิริทธิพล พัฒน์มาศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๑

เด็กชายธีรเดช แจ้งอักษร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงปยาอร คงจินดา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายนฤพนธ์ แสงสินธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๔

นายอลงกรณ์ แก้วงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๕

นางสาวกัณฑิมา เทวฤทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๖
นางสาวปณิตา ทองสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๗
นายธนพล สุทธิทอง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๘

นายวัชรพงค์ เลียมสุวรรณ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๕๙

นางสาวพชรกมล บุญฤทธิ

์

๒๕/๘/๒๕๒๕
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๐
นายพัตร์พิมล ศักดา

๑๕/๒/๒๕๒๗
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๑
นางสาวศรีเพ็ญ ชูเรือง

๒๐/๑/๒๕๑๕
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๒

นายเอือน

้

ล่องโลด ๔/๓/๒๕๐๕ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กหญิงผกากรอง แก้วพิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุดสิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ชูจร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กหญิงพรธิดา ภาราสถิตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีชืนชม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กชายณฤทธิ

์

จันผาย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กชายธีรภัทร หีตชุม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายชยุตม์ พรหมสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กชายเทพประธาน ช่วยมาก

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายทรงพล ไกรวงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กชายณัฎฐา จำปาสิม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กชายพงษ์ศิริ คงทิม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กชายธรดล จันทร์ปาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กชายชนะภัย สมนันท์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ผกา รักชาติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกรณ์นิคม วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๘

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วสุพรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายณัฐรุจา คำสาสินธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายธีรชัย ครองไตรเวช

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๑

เด็กหญิงปฏิพัทธ์ สุพัฒน์แก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๒

เด็กชายรณพงษ์ สวนมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงหโคตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ อาวุธ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๕

เด็กชายจักรินทร์ บุญศิริชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๖

เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วรักษา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรเกษตรรินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงเนตรนภา นวลนุ่น

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กหญิงพิยดา สายนาค
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ภิรมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิพย์เกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงศิรภัสสร นิลสดใส

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๓

เด็กชายศุนพัฒน์ รัตนกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มีพริง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กชายนครินทร์ มีพริง

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กหญิงผกาวรรณ์ เพ็ชรทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กหญิงภัสธิดา มีพริง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายจักรพงศ์ โตยัง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายวีระพล แท่นศิลา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงวรวรรณ นาคเพ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายธนกฤต ดำดี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

พราหมณ์ทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อุตตะโม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงสุวนันท์ จิเหลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ ถมทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงนภสร ดวงพาบรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายมนตรี วรรณทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กชายอานนท์ วรรณทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงนวพรรษ ถือซือ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงอินทราภรณ์ สีแสนห้าว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๒

นางสาวจารุวรรณ สะโรจน์
๑๔/๔/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๓

นางสาวพรวิมล เชือกลับ

้

๑๓/๙/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๔
นางวรรฒนา สะโรจน์ ๒/๗/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๕
นางสาวสุธิตา ทองบุญ

๒๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๖

นางสาวเนาวรัตน์ เกิดมุสิก
๑๐/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๗

เด็กชายตะวัน ดาวเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กชายกิจติศักดิ

์

นพฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายนันทศักดิ

์

อินทร์พรหม
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายศุภณัฐ อินทรกำเหนิด

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๑

เด็กหญิงสุธารัตน์ จูดเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายวีระวัฒน์ เต็มดวง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงรังสิมา สุขเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๔

เด็กหญิงชลธิชา พรหมเกิด
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๕

เด็กหญิงอรัญญา ชูจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงชนัญญา ไทยแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กชายธนกฤต ไชยรินทร์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๘

เด็กชายวศิน จิตรา
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๒๙

เด็กชายธนภัทร ศรีเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กชายเมธัส เพชรแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กชายธิรายุธทธิ

์

คหะวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๒

เด็กหญิงนพมาส ชูจิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๓

เด็กชายณรงค์กรต นาคเปา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ถินพิบูลย์

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงราตรี ศรีมุก

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๖

เด็กชายศาตราวุธ จงจิตต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชูจิตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๘
นางสุธิลักษณ์ พันอุไร

๒๙/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงธนพร เกิดทรัพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายชายณรงค์ อินทิพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๑

เด็กชายชัยณรงค์ อินทิพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงจันทร์ธิรา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๓

เด็กชายทักศิณา สุดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๔

เด็กหญิงปญญาพร ฟางหนองดู่
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๕

เด็กหญิงอังคนา วงค์สามาล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กชายพีระพงษ์ ทองอยู่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๗

เด็กชายผดุงเดช ผลสุขการ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๘

เด็กชายธนกฤต สว่างวงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงกาลเกตุ ใต้สันเทียะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงนฤกานต์ อ่อนทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๑

เด็กชายพลวัฒน์ กัลยาไสย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๒

เด็กชายเจษฎา สุทธิพงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายนันทพล ปานตู

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายอาร์มพิพัฒน์ ชูทองดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๕

เด็กหญิงสุนิศา รักเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๖

เด็กชายณัชพงศ์ แพงดงแก
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กชายแสงสุรีย์ โพนเฉลียว

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงสลินทิพย์ คงสรรพ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๕๙

เด็กชายธีรพงศ์ หนูอ่วม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายวรินทร ไพชำนาญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงกันตพิชญ์ กรดมาก

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงแพรวา ศักดา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๓

เด็กชายประกาย ทองสองแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ทองพิจิตร
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มณีอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงอรนลิน เกลา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๗

เด็กหญิงสุวิชาดา สุดาจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๘

เด็กหญิงจันทร์วลัย เถาว์เปน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กหญิงสโรชา ชูแสง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงรจนา บุญญาธิการ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๑

เด็กชายพัชราชัย ส้มเกิด
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๒

เด็กชายธนพล จันทวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงพุธิตา ปรีชาอุดม

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กหญิงลีลาวดี วรรณคง

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ วาชัยยูง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๖

เด็กหญิงเบญญาภา เพ็ชรประพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กหญิงฐิติวรรณ ชิดสูงเนิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ ชิดสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๗๙

เด็กหญิงพิริษา สุวรรณวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงพรพนา จันฉวาง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

พรมด้วง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๒

เด็กชายสิทธิพร เอียดรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๓

เด็กหญิงจิตลดา ลักษณา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กชายรัชตพล นวลสุทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ศักดา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๖

เด็กชายยศภัทร กรดมาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๗

เด็กชายศิลปน พุฒทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงปญวรรณ ใสหนู

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงศินันทยา เอก

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กชายปฏิญญา สีชู

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขคง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๒
นายกิตตินนท์ นงค์นวล ๑/๖/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๓
นางสาวปุญชรัศมิ

์

ปานซ้าย ๓/๕/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๔

นางสาววันเพ็ญ สุขเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๕

นายสวัสดิ

์

ชีวศุภกร
๒๕/๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๖
นายสายธาร วิลัยพงศ์ ๘/๘/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๗
นางสาวสุจิรา แกล้วกล้า ๔/๘/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๘

นางสาวสุภารัตน์ พิทักษ์ ๒/๑/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๕๙๙๙

นางสาวอรทัย แก้วมณี
๒๙/๕/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๐
นายอรรคกร ชูสกุล

๒๔/๓/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กชายสิทธิชัย อักษรทอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ บางรักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายธนาศักดิ

์

โยมา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงสุชัญญา ขวัญแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงภัคจิรา บำรุง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงณัฎฐนิชา ชัยชนะ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงสุนิศา แก้วเจือ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงเขมิกา มุนิสงฆ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงพรพรรณ ชูเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๒ / ๒๗๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงรจนา อินสังข์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงปฎติสา ศรีสุข

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กชายเจตนรินทร์ คำผง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กชายศุภนัฐ ศรีน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายยงยศ ปรีชา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงนุชดา สะภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กชายอัตพล เดชพริก

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายศุภนัฐ สิขิวัฒน์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียบยี

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายพงศพัศ

ด่านพัฒนะสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายพรเทพ กาลิกา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงทาริกา สังข์ดวงยาง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุขศรีเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กชายศิวกร วันทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สุขเจริญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายสรวิชญ์

ด่านพัฒนะสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายเนาวรัตน์ ประกอบแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กหญิงชนาภา พุฒทอง

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงพิมพิศา หอมสูง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงกันตนา ชุมศรี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายธานี แก้วสีใส

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงพรพิรุณ กำลัง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

รัตนรังษี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กชายพิริยากร สระแสง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายจิรเดช แก้วสีใส

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ศรีอาภรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงมณธิญา พุฒทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงณิชาภัทร เพชรคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงวรัมพร สุทธินวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงภัทรวดี ทองล้วน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายวสุรัตน์ จันทะจร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กหญิงสิริยาทิพย์ เจริญแพทย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายรัชชานนท์ เดชะพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ รัตนพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายธนกฤต นะโค

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๓ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงพาสิณีย์ พันธภาพ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายชินบัญชร ปรีชามาตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายยงยุทธ นาคง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีสมทรง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงกรีชฎา รักษาพล

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1

วัดศรัทธาวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๐
นายปฏิภาณ ชัยอินทร์ชะ

๑๕/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๑
นายพรชัย หวานเพชร

๒๕/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๒
นางสาวพรพรรณ ถินสะท้อน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๓
นางสาวนงลักษณ์ ชุมบางหมัง

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๔
นางสาวอุษา เพชรกระจาย

๒๘/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๕
นางสาวนัฐาพันธ์ แสงทับ

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๗
นางสาวจิรารัตน์ ใจหาญ

๐๕/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายสรศักดิ

์

สุขแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๕๙
นายเรวัตร อินเอียด

๐๒/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๐
นางสาวกมลทิพย์ ชัยสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๑
นางสาวจินตนา พุฒทอง

๐๖/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๒
นางสาวปภาวัลย์ จันทร์ดา

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๓
นางสาวศิริรัตน์ จันทโร

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๔
นายอรรถสิทธิ

์

หนูฉิม
๐๓/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๕
นางสาวศุภลักษณ์ ชมเชย

๑๔/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๖
นายสุรเดช อุปการ

๑๓/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๗
นายอนนท์ หนูในนาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๘
นายขวัญมนัส สงอาจินต์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๖๙
นางสาวนิริมล คุณประสพ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๐ นางสาวเหมือนตะวัน จิตรแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๑
นางสาวศศิวรรณ สุขเสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๒
นายสุทัศน์ รินทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๓
นายผดุงเกียรติ คงบุญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๔
นายนัฐวัฒน์ โสมัสสา

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๕
นางสาวพรธิดา พรมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๖
นางสาวศิยาภร พุทธสุขา

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๗
นางสาวสุภาณี เรืองทอง

๒๔/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๘
นางสาวสุพาภรณ์ ริยาพันธ์

๐๕/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๗๙
นางสาวจุฑามาตร ด้วงทิพย์

๐๑/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๐
นางสาวพัชริดา พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๑
นางสาวสุนิสา ประกอบแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๒
นายจิรพัส สีเพชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๓
นายธีระภัทร์ แสงสุริยัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๔
นางสาวปยะวรรณ เงินสองศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๕
นายวัชรเทพ กุมขุนทด

๐๙/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๖
นายวีระณัฐ ศรีชาย

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๗
นางสาวลักขณา สืบตัน

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๘
นายปริญญา สุวรรณพงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๘๙
นายอรรถกร ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๐
นางสาวณัฐมนต์ พรหมประดิษฐ

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๑
นายธนากรณ์ ศรีสุขใส

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๒
นางสาวธิดารัตน์ แก้วแจ่ม

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๓
นางสาวกมลรัตน์ เกือกุลบุตร

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๔
นางสาวอนิษา นิมิตร

๑๐/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๕
นางสาวจันทร์ธิดา เดชาฐาน

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๖
นางสาวอรสา ฟองแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๗
นางสาวศศิประภา หนูทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๘
นายสิทธิโชค รักษายศ

๑๐/๐๕/๒๕๐๗
กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๐๙๙
นายสิทธินนท์ พูลพนัง

๑๘/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๐
นางสาวอริณญา สุขเอียด

๒๕/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๑
นางสาวจุฑาภรณ์ คันธิก

๒๔/๐๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๒
นางสาวอรญา พุฒทอง

๓๐/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๓
นางสาวสุดารัตน์ ชูประทีป

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๔
นางสาววิมลรัตน์ ชุมคง

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๕
นางสาวนุชสรา พลายแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๖
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วสำลี

๒๖/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๗
นางสาวศศิธร พุทธพิทักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๘
นายธวัชชัย บุญกรด

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๐๙
นางสาวขวัญดาว อินทร์ทอง

๐๘/๐๓/๒๕๓๐
กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๐
นางสาววรรณิภา ราชรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๑

นางสาวสุดารัตน์ แสงสุวรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๒

นายชินวัตร ธรฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๓
นางสาวปยภาณี ไชยวัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๔
นางสาวธัญญารัตน์ นุ้ยเจริญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๕

นางสาวชญาพัฒน์ จันทร์ลา
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๖
นางสาวเบญจวรรณ เสียงเพราะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๗
นางอรสุวรรณี เพชรประพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๘

นางสาวนวลจันทร์ ลิมเต้

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๑๙

นางเรณู ศรีสุวรรณ
๒๘/๐๕/๒๕๑๖

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๐
นายณัฏฐพล จินพล

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๑
นางสาวเลลิณี โสมคล้าย

๒๗/๐๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๒

นางสาวเมธาวี สังขศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๓

นางสาวกัญญาณี ชำนาญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๔
นางสาวเบญจวรรณ คำแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๕
นางสาวสิริญญา ขวัญแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๖

นายบรรจบ พรหมเมือง
๐๔/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๗

นางจารึก พัฒศรีเรือง
๑๑/๐๗/๒๕๑๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๘
นางสาวภคอร ขวัญทองเย็น

๐๗/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๒๙
นายมาโนชญ์ พรรณรา

๒๕/๐๕/๒๕๒๕

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๐
นางรัตติยา ไชยเทพ

๐๒/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายพรหมวิพัฒน์ เต้าทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงทิพวรรณ จำนงค์จิตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กหญิงนฤมน โสดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๔

เด็กหญิงฐานิตา ปานกาญจน์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๕

เด็กชายกฤษฎา แก้วมิงเมือง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายปฐมพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กชายสุเทพ ภีสะระ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๘

เด็กชายศักณรินทร์ สุวรรณเทียบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กชายสุรีวิยาสาสน์ ชำนาญเขต

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงกวินทรา อุปการดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ สืบสุนทร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๒

เด็กชายคมสิทธิ

์

วิเชียร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๓

เด็กชายวิชยุตม์ แสนบุดดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายกฤษฎา เครืองพันธ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กหญิงกฤตยา สุดศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

แสงระวี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๗

เด็กชายอาทิตย์ ศรีน้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายนฤเบศ พุฒตาล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา แซ่ฉิน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงพิราวรรณ ดำขุนนุ้ย

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๑

เด็กหญิงสิริยากร อินทร์นุ่น
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กชายวรพงศ์ ขุนศรีสอาด

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๓

เด็กชายวันถนอม หล้าบุดดา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๔

เด็กหญิงกชกร ทองสงวน
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๕

เด็กชายศุภณัฐ แจ้งเศษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายธนกฤต จันทร์ทองแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ยกฉวี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๘

เด็กหญิงปารณี แก้วศรีงาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงอาทิพย์ญา ชูศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เพชรนิล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๑

เด็กหญิงกันต์กนก คำบำรุง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๒

เด็กหญิงนิชา นาพนัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงธาริณี พรมมาวัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ ขอสินกลาง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๕

เด็กหญิงกมลพร แก้วโวหาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กหญิงวราภรณ์ แถมจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กหญิงปยวรรณ ลักษณะวิมล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา มณีโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายอภิชาติ อยู่เหมือน

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายศุภณัฐ จรัสกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายจักริน จินพล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๓

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญสุวรรณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๔

เด็กชายดนุสรณ์ สอนทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

คงเทพ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ โต๊ะหมาด

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๗

เด็กชายภูวเดช ทวีพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๘

เด็กชายทักษนัย พัดวี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายเมธิส สวนแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงพิทยารัตน์ จินดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๒

เด็กหญิงนิธิวดี ทองบุญชู
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินทปน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กชายนัฐวุฒิ แซ่ย่อง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๕

เด็กชายกรวิชญ์ ศรีแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๖

เด็กชายศักดิดา

์

คงนวล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงพัชราภา รัตนพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๘

เด็กหญิงกอแก้ว หาฝายเหนือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๘๙

เด็กชายจีระวัฒน์ จันทะบุดดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงอรอุมา สุขเจริญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงณัฐวรา สวนแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๒

เด็กหญิงณัฐวดี สวนแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๓

เด็กชายณฐพล เพ็งดำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายสุรชัย โปยทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายอนันท์ตา มีเดช

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๖

เด็กชายณัฐชนน ไทยเอียด
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กชายชัยญะพัฒน์ คุณาภิรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กชายภูวเดช เสริมศิลป

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงจิรศรัณย์พร กาญจนสกาว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายเจริญจิตต์ นพรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงรุ้งนภา ทองนาค

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายกิตติพงษ์ หัตถะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชูศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงสุปรียา คำแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางสวรรค์ วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงวริศรา คงเพ็ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายรัฐพล สุวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงกัญกมล สังข์แก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงเกวลิน คงแปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ทรัพย์เจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงสุมณฑา ชัยภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กชายปยะวิทย์ ช่วยคงมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๒

เด็กชายปุณณวิทย์ พรหมจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๓

เด็กชายพงศภัค กลินแก้ว

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายภูริภัทร์ ธรฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ แซ่ลิม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๖

เด็กหญิงกฤติมา นาพนัง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา รสเกลียง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จรจรัส

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กหญิงจันทิมา สุขเกษม

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงญาติตา นาเลือน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๑

เด็กหญิงนันทิตา เอียดบัว
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กหญิงมิรันตี อิลพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๓

เด็กหญิงรัตติกาล จิงจ่าย

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๔

เด็กหญิงวาริศรา คหะวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๕

เด็กหญิงวิไรรัตน์ จงจิตต์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงศิรภัสสร ผอมคลี

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๗

เด็กหญิงโศภิษฐา ราพฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๘

เด็กหญิงสุชัญญา ฤกษ์สม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กหญิงอรกานต์ ประสารศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กหญิงอรยา หอมทรัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ เหล็งหนูดำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๒

เด็กชายธนวินทร์ สีสาวแห
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กชายนวพนธ์ สีหานาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายสมเดช พระมงคล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๕

เด็กหญิงกานต์รวี ประพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๖

เด็กหญิงเกศสุดา บัวจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ทองเจิม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงณัชชา แก้วมณีโชติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๓๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ เกษม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กหญิงพัชรพร ไทรทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กหญิงมณิสรา ฤทธิพรัด

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงรัตติกาล ทองดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา วิเท่ห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๔

เด็กหญิงอุไรพร แซ่เอียะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กชายนัฐพล ลายสิงห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายเมธัส วรรณโชติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชาวไร่
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๘

เด็กหญิงณัฐพร สุขศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กหญิงธิติมา นาควรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงนันท์นลิน ซ้ายชูจีน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ การภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกิดแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กหญิงวรรณิดา แก้วทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงศิรินทรา คุ้มชำนาญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๕

เด็กหญิงสรวงสุดา เดชะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๖

เด็กหญิงอภิญญา รามสิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายจิรทีปต์ เพ็งสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๘

เด็กชายนันทพงศ์ สุขาชืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๕๙

เด็กชายภาณุพงษ์ สุทธิชาติ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กชายเมธัส กลางพิมาย

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายวชิรพล สุทธิรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๒

เด็กชายวีระชาติ ตีสิงห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๓

เด็กหญิงกรกมล เพชรน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงจารุวรรณ อนันทกาญจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปรีชา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หลอดศิลป
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๗

เด็กหญิงธิดา บุตรดีกอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ฉำนาง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงนาฎญา เข็มขาว

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กหญิงนุจรี รอดอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๑

เด็กหญิงปอรรัชม์ สุวรรณอาภรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กหญิงปยะมน แปนแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงเปรมกมล สุขุมทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ เกลียงเกิด

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๕

เด็กหญิงมาติกานต์ พัฒน์ฉิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงยศวดี ศรีประเสริฐ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงวรนิต พรหมจันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๘

เด็กหญิงสวรส เนาวโคอักษร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี อนุภักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงหงสกุล ฉิมบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายณัฐภัทร ปลวาสน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๒

เด็กชายธานี สิทธิวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๓

เด็กชายนราธิป นุยัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายยลรวิน ปลืมสุทธิ

้ ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กชายรัชธิวัตถ์ คำตา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๖

เด็กชายศุภณัฐ คงคล้าย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๗

เด็กชายอดิเทพ อิลพัฒน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายอภิรเดช สุริยาพิทักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงเกวลิน ปลอดภัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงชลิตา ชูมณี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๑

เด็กหญิงนงนภัส หุ้ยล่อง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กหญิงพริบพันดาว เทือกสุบรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กหญิงฟาประทาน ศรีรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๔

เด็กหญิงภัสนันท์ แก้วสี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๕

เด็กหญิงภาฤดี นิลรักษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงวรรณวลี น่วมเพชร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๗

เด็กหญิงวรารัตน์ เลิศไกร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๘

เด็กหญิงสุพิชญา วิวัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี สุขด้วย

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงอมรธิดา บุตรวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กหญิงอัยยา พยุงพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กหญิงอรวรรณ สมบูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กหญิงอรสา ชอบผล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงอรัญญา ทองฉลาด

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายขจรเกียรติ พุทธสุขา

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสมโภช

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงญาณิกา จันดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงทิพวรรณ สุขเสน

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายเทพคุ้มเพชร คุ้มชำนาญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายนภดล ดำด้วงโรม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กชายนาทนที บุญศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กชายพรรษา นิลธรรม

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ เจือประจบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๔

เด็กหญิงกัญญานี มังมี

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงจีรญา ดำชุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงชลธิชา หนูเอียด

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๗

เด็กหญิงชาลิสา เจริญยศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เชยกาญจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงอติพร เพชรชู

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายณัฐวิทย์ ทุ่มเกิด

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๑

เด็กหญิงจิราพัชร ไข่ทองแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๒

เด็กหญิงจีรณัฐ มีสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา โกศล

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สมบัติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๕

เด็กชายจิตติ มีจิตต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ เลียนกัตวา

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ด้วงเรือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๘

เด็กหญิงกฤษณา คงคาไหว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๒๙

เด็กหญิงกุลนันทน์ ทิมเถือน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กหญิงขวัญแก้ว ทิพวันอก

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๒

เด็กหญิงญาณิสา นนทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ติณพันธ์ุ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายกรวิชญ์ เพชรโตรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายกิตติศัพท์ ใจโต

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๖

เด็กชายชินดนัย สอนจบ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๗

เด็กชายพลกฤต ชุมพล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ วิเศษโชค

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ทรงศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ทรงศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงชฎาภรณ์ อินเอียด

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงนภาวรรณ ศรีสุวรรณ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี ปูเลทาสา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๕

นายจิรเมธ มังพรหม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๖
นายอภิสิทธิ

์

เพชรบ้านนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๗
นางสาวเกศรินทร์ ชัยสุตานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๘

นางสาวพัชราภรณ์ แก้วสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๔๙

นางสาวอรอุมา คงชนะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายกรกวรรษ แย้มมณี

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๑
นายณัฐกิตติ

์

ประกอบแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๒

นายธีระชัย ชัยสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๓

นายวายุ ทิพย์แก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๔
นางสาวกานต์ธิดา สอนทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๕
นางสาวกิตติมา น่วมประวัติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๖

นางสาวชนกสุดา ทองขาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๗

นางสาวญาณิศา เนียมสุวรรณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๘
นางสาวณัฐวดี พราหมชู

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๕๙
นางสาวปยพร ราชฉวาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๐
นางสาวสุภัทตรา ขวานบุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๑

นายเกรียงศักดิ

์

โพธิขนาน

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๒
นายพลกฤษณ์ จิตมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๓

นายพีระพงษ์ ศรีระวิ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๔

นายวริทธิ

์

ดวงแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๕

นายอภิวัฒน์ อนุอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๖
นายอัมฤทธิ

์

กำเนิดสม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เจริญขุน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๘

เด็กหญิงนฤมล ดำสัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๖๙
นางสาวบัณฑิตา เดชเกิด

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๐
นางสาวปยะนุช เทพฤทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๑

นางสาวรวีวรรณ ชุมรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๒

นางสาววิลัยลักษณ์ ยิงยง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๓
นางสาวศิรานุช แก้วเกือ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๔
นางสาวสุดทีรัก

่

พูลพนัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๕

นายศุภวิทย์ บุญคงมาก
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๖

นางสาวธารารัตน์ คงคชวรรณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๗
นางสาวปริศนา สิขิวัฒน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๘
นางสาวสุดารัตน์ ทองแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๗๙

นางสาวสุนัฐดา ธุริราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๐
นางสาวอรณิชา ศรีนวลดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๑
นางสาวอารียา ทองสินธุ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๒
นางสาวอินทิรา กวมอำไพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๓

นายทินภัทร หงษ์ทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๔

นายนฤพล อุปลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กชายพรไพร ก๋งเม่ง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๖
นายอวิรุทธิ

์

ชูศักดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๗

นางสาวเกตศรา รักษายศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๘

เด็กหญิงเกศรา แซ่ก้วน
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๘๙
นางสาวญาติมา ประวัติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๐
นางสาวนภัสสร จันทร์เสาร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๑

เด็กหญิงปานทิพย์ อ่อนภูเขา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๒

นางสาวปยะธิดา เพชรอาวุธ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๓
นางสาวปยะมาศ นาคเปา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๔
นางสาวปยาพร ช่วยบำรุง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๕

นางสาวพิชยดา พันธ์น้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๖

นางสาวภัทริยา นวลปาน
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๗
นางสาววิสาสะ หงษ์ทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๘

นางสาววีร์สุดา สร้อยสังวาล
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๓๙๙

นางสาวศุภรัศมิ

์

จันทร์ประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๐
นางสาวศุภรัศมี จันทร์ประเสริฐ

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงสุธิตา วิเชียร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๒
นางสาวสุภัสสรา ภิรมย์รักษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๓
นางสาวสุวัจนี พงศ์ประยูร

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๔
นายกิตติศักดิ

์

สุทธิเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๕
นายชวนากร คงละออง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๖
นายณัฐวุฒิ ทุ่มเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๗
นายวรายุส สุระกา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๘
นายสรวิศ มณีโชติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๐๙
นางสาวกุลณัฐ ดำด้วง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๐
นางสาวณัฐกานต์ ดำด้วง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๑

เด็กหญิงเพชรลดา เสือดำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๒
นางสาวรัตนาวลี อุมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๓
นางสาววรรณิดา กลับอำไพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๔

เด็กหญิงสวณีย์ นุ่นแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๕
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรมณี

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๖
นางสาวอรอุมา หีดสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา ทองสังข์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๘

นางสาวไอลดา หนูทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๑๙

นายจตุพล จิตรธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๐
นายจรัส ปานสีนุ่น

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๑
นายณัฐกมล อิสระสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๒

นายพงศ์พณิช ภาโอภาส
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๓

นายภัทรพล แก้วมาลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๔
นายภูริ ชาโนจุติ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๕
นายอภินันท์ นุ้ยศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๖

นางสาวจารุวรรณ รุ่งเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๗

นางสาวฐิตาภา เพชรชำนาญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๘
นางสาวดาราวีร์ แก้วผลึก

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๒๙
นางสาวธิษฐารัตน์ กาญจนสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๐
นางสาวนภาพร พรหมจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๑

นางสาวบัณฑิตา ทิพย์ดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๒
นางสาวเบญจวรรณ เจริญรูป

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๓
นางสาวเบญจวรรณ ชุมรัตน์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๔

นางสาวพิมพ์เพชร ทรฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๕

นางสาวมัญชุภา แก้วสกุลทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๖
นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๗

นางสาววราภรณ์ ขุนพิบูล
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๘

นางสาวศศิโสม อ่อนแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๓๙
นางสาวสโรชา วโรรส

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๐
นางสาวสุภาวดี สุขแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๑

เด็กหญิงอดิวรรณ ชาลี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๒

นายธนภัทร นิสภาพัฒน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ พันธ์เพชรกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๔
นายนภัสกร ศรีนวลแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๕

นายนรวีย์ ปลอดอักษร
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๖

นายรัตนทัต นกแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๗
นายเรืองวิทย์ ทองแก้วเกิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายวริทธิ

์

แก้วสกุลทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๔๙

นายศรันทร์ภัทร แซ่ลิง

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๐
นายศุภวิชญ์ ทองสัน

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๑
นายอุดมศักดิ

์

วรรณสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๒
นางสาวกนกวรรณ ปลอดภัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๓

นางสาวกนกวรรณ หัสดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๔

นางสาวจันทิมา นนทบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๕
นางสาวชฎาพร หมวกทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๖
นางสาวณัฐวดี ปลอดอักษร

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๗

นางสาวดาราวดี บุญมีสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๘

นางสาวนิภาพร แข็งแอ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๕๙
นางสาวปภาวดี ศรีกลับ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๐
นางสาวปยาพัชร รากแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๑

นางสาวพิยดา เพชรล้อม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๒

นางสาวลลนา ตรีโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๓
นางสาวศศิวิมล สุขใส

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๔
นางสาวศิรินญา จงภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๕
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จอนนิตย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๖

นางสาวสุดารัตน์ พรหมชัยศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๗
นางสาวอุไรรัตน์ หวานแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๘

นายธัญวเทพ ภูมิประสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๖๙

นางสาวเปรมฤดี ปรีชา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๐
นางสาวธิดารัตน์ รุ่งเรือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๑
นางสาวกรรณิการ์ มาศเสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๒

เด็กชายอนันยช เพชระ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๓
นางสาวทิพย์มณฑา พุทธิสนธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๔
นางสาวบัณฑิตา พรหมรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๕
นางสาวมนัสชนก คลิงทอง

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๖

นายธราเทพ หอมรูป
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๗

นายธีรศักดิ

์

เงินสองสี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๘
นางสาวเมวดี ศรีน้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๗๙
นางสาววาริศรา คล้ายดวง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๐
นางสาวอรนุช ปานตู

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๑

นายนิติธร ลายสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๒
นางสาวกัญญาณัฐ ชูนวน

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๓
นางสาวจันทรัตน์ โพธิยก

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๔

นางสาวฐืตารีย์ คงดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๕

เด็กหญิงพิมพิศา ชินวงศ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๖
นางสาวศิริวรรณ ช่างคิด

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๗
นางสาวสุนิสา ภัทรพงศ์ดิลก

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๘

นางสาวอรอุมา เพ็งบัวแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๘๙

นายพีระพล สุระกา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๐
นายวรเมธ มาทัพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๑
นางสาวกนกวดี ช่วยศรีสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๒

นางสาวกัลยารัตน์ งามตรง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๓

นางสาวชลิตา ผลทวี
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๔
นางสาวนิตยา บำรุงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๕
นางสาวผกามาศ แซ่ภู่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๖

นางสาวพิยดา บำรุงศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๗

นางสาวสุทธินุช เขียวสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๘
นางสาวสุนิษา ถาวร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๔๙๙
นางสาวสุวรรณี เปยคง

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๐
นางสาวอรอุมา เกือหนุน

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๑
นางสาวอาภาพรณ์ ขาวหนูนา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๒
นายทักษ์ดนัย จันทร์ปาน

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๓
นางสาวเจริญขวัญ ชนะพล

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๔
นางสาวทิพย์รดา อุปฐาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงวนิสา สวัสดิโกมล

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๖
นายชาญณรงค์ สินน้อย

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๗
นายภราดร พุ่มซ้อน

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๘
นางสาวณัฐสุดา พรหมประดิษฐ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๐๙
นางสาวนภัสสร บรรจงช่วย

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๐
นางสาวพรรณพัสษา แซ่เฮียบ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๑

นางสาวอัญจิมา เพชรอนันต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๒

นายเจริญกิต ประพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๓
นางสาวสุพรรณี ศรีระเวก

๓๑/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๔
นางสาวกาญจนา นุ้ยศิริ

๐๘/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๕

นางสาวนิลาวัณย์ ฉิมภักดี
๑๘/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๖

นางจุรีรัตน์ บุญมา

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๗
นายเจษฎา บุญมาวงษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๘
นางสาวพรทิพย์ พรรณรา

๐๖/๐๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๑๙

นายปฏิภาณ อุณห์ไวทยะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๐
นายสมพงษ์ พันธุ

๐๒/๑๒/๒๕๐๗

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๑
นางนันทิดา ไทยอำมาตย์

๐๔/๐๖/๒๕๒๔

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๒
นางชลณีย์ รัตนบุรี

๒๒/๐๘/๒๕๒๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๓

นางสาวจริญพร เกิดแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๔

นางอัญชลี คงโตรม
๒๐/๐๔/๒๕๒๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๕
นายพนิต จงจิตต์

๒๒/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๖
นางสาวจันทร์จิรา ขาวประกอบ

๐๙/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๗

นางสาวสุดารัตน์ ทองวิจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๘

เด็กหญิงณภัทร โพธิติยะ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กหญิงชาลิสา ทองอาญา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายวัชระ พงศ์สว่าง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๑

เด็กชายวุฒิชัย หอยนุ้ย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักษ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กชายธรรมรัตน์ คำแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงกัญจนพร โมฬ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๕

เด็กหญิงญาดา ปลองคีรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๖

เด็กหญิงปาณิตา โมฬ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงสโรชินีย์ คงโอ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๘

เด็กชายทศพล แผ่นศิลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๓๙

เด็กหญิงอรัญญา มณีมัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กชายวิศรุต มาลาเวช

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายธนธรณ์ บุญประกอบ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๒

เด็กหญิงวาสนา สุขบัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ ช่างเรือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กหญิงพัชจิรา ธรฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กหญิงนิศามณี เพ็ชรชำนาญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๖

เด็กหญิงสิริมา สุทธินันท์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีจันทร์เพ็ชร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กชายคมสัน สิทธิฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

คีรีรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กชายนัทธพงศ์ แจ้งใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๑

เด็กชายคณิศร ขมสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เอ่งฉ้วน

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายกฤษณพงษ์ ไชยขาว

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๔

เด็กชายนพชัย มณีมัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๕

เด็กชายสนธยา พรรณรังษี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กหญิงเกศรา ชอบผล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กชายนนธชัย จันทวี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๘

เด็กชายชัยฤทธิ

์

เกิดช่วย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๕๙

เด็กชายกวินท์ รักษ์ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กชายสราวุฒิ แซ่เตียม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เปลียวปลอด

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มด้วง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๓

เด็กชายนพดล ชูรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ รุยยัน

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายอิสระพงษ์ รัตนรังษี

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๖

เด็กชายอนุศักดิ

์

พรหมชัยศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๗

เด็กชายสถาพร ช่วยรักษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา ใหม่แก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กหญิงณัฎฐธิดา หนูเกิด

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๘ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายสุทธินันท์ ทองนุกูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๑

เด็กชายศุภกรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กชายพรมนัส พุทธสุขา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๓

เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วควรสูง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๔

เด็กชายเตวิช นาแซ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ช่างคิด
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายจรัสพงษ์ กล้าหาญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๗

เด็กหญิงปยะธิดา เพชรอาวุธ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ผาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กชายธีรพัฒน์ ปลอดภัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กชายอภัยพงศ์ เสนาคง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

คงดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๒

เด็กชายถิรวัฒน์ ห่อทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายชินพัฒน์ พิรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายรุ่งตะวัน นาแซ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๕

เด็กชายอัมรินทร์ แก้วศิริ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยขาว
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ มังกรรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายศุภฤกษ์ ฤทธิเดช

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๘๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงมาก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายธีระภัทร รอดแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายธีรวัชร สมนิล

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๓

นางสาวปนลดา ชอบผล
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๔

เด็กชายธวัชชัย ใหม่แก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๕
นายสุริยา บุญญานุกูล

๒๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๖
นางสาวกัญญารัตน์ บัวศรี

๑๓/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๗

นางสาวขวัญชนก สมัย
๑๘/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๘

นางสาวชายันตี หนูเกือ

้

๑๑/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๕๙๙
นางสาวนิชนันท์ ทองตราชู

๐๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๐
นางสาวนุชนาถ คุตกาล

๒๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๑
นางสาวสุคนรัตน์ พรหมกุล

๐๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๒
นายเวสารัช ชินวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงอรัชพร ละหารเพ็ชร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กชายพิชิตชัย บำรุงศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายธฤษณุ ปรีดีวรกร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายจิตติพัฒน์ แต้มจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายวรวุฒิ สันทวงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายวิริทธิพล

์

เพชรบ้านนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กหญิงเมทินี เข็มเพชร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายธีรพงษ์ ณ สุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กชายไพศาล ไชยจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๒

เด็กชายนภดล กลับนุ้ย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๓

เด็กชายปญญา มณีมัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กชายอาทิตย์ ชีวะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กชายสมโชค สุวรรณมณี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๖

นางจารุณี คงกุลทอง
๒๓/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๗

นางสาวทิพาภรณ์ สุขเเพ
๑๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๘
นายธนศักดิ

์

ลิมหลัก

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๑๙
นางปราณี หอมรักษ์

๑๔/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๐
นางสาวมาลินทร์ พงษ์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๑

นายวีรพงค์ ใหม่เพ็ง
๑๘/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๒
นางสาวสุชาดา ณภากุล

๑๙/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๓
นางอลิศรา นามบุศย์

๑๖/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๔

นางสาวอุไรวรรณ เรืองทอง
๑๙/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๕

นางสาวเพียงเพ็ญ ขวัญชุม
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๖
นางสาวเพ็ญศิริ รักดี

๐๒/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงจีรนัน สาลี

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๘

เด็กหญิงลลิตา วรรณทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๒๙

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

วรรณทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงพัตรพิมล หนูเกิด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายเจษฎา กิงก้าน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๒

เด็กชายธีรภัทร โฆษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๓

เด็กชายภานุพงค์ นำเกลียง

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กชายมานพ อินทร์ช่วย

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กชายพิริยกร ศรีจันทร์เพ็ชร

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๖

เด็กชายอชิตพล ทองเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสองแพรก วัดบางหอย  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๗

เด็กชายปฏิภาณ สอนถา
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กชายณฐพร เพชรน้อย

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายทิมากร เลียนศิริ

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๐ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

อักษรเพียร
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๑

เด็กชายธนพนธ์ ปลืมสุทธิ

้ ์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กชายอภิชาติ พรหมหอม

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๓

เด็กหญิงเพียงนภา คำสุด
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๔

เด็กหญิงสุนันทา วงษ์แก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๕

เด็กชายพลกฤษณ์ สุทธิชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงวรนุช อุตรพรม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๗

เด็กหญิงโสภิดา ส้มเกลียง

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๘

เด็กชายวัชรพงศ์ นุ้ยเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงธนัชฐ์ษิตา ทองแย้ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์เกิด

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๑

เด็กชายวชิรพงศ์ เวทยา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีพุฒิ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงเปรมยุดา ผอมเกือ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ต้นปอ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๕

เด็กหญิงบัญฑิตา ชูขันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักษาชล
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กชายชาญชัย เนินพรหม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงปยฉัตร ณ บางช้าง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงนิษณากานต์ นิลสุวรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ช้างดำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ จงจิตต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงอรติยา นุ้ยศิริ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๓

เด็กชายดลวัฒน์ ทองเงิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๔

เด็กชายไกรรัตน์ โกละกะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงภัทรวดี จงจิตต์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กชายอนุชิต ศรีสมโภชน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๗

เด็กชายศราวุฒิ ศรพิชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๘

เด็กหญิงสิรินทรัพย์ จูสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงฐานิดา นวลสุทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายอัมรินทร์ ประพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๑

เด็กหญิงสโรชา ห่อเพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๒

เด็กหญิงเกวลิน พวงรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายกฤษฎา ปานสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กชายธนพัฒน์ บุญเนียม

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๑ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ แซ่คู
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๖

เด็กชายนฤเบศ สุขเยาว์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรชำนาญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๘

เด็กชายเจตนิพิฐ วีระพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชสังข์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กชายศิริพงษ์ สิงห์ชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงจีรนันท์ เดชอรุณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เพ็งสกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๓

เด็กชายกิตติปกรณ์ ขำทิพย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กชายศริศร คลีบำรุง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงบุษยา ศักดิชาตรี

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๖

เด็กชายศักรินทร์ มากไหม
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๗

เด็กชายศักรินทร์ สนธิกลับ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงผกาวรรณ เกษเพชร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นวลสุทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

แซ่หลง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๑

เด็กชายเมธิชัย วิสัชนาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงเกศนรินทร์ กำเนิดไทย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงชิษณุภรณ์ มณีบังเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๔

เด็กหญิงธัชพรรณ ภักดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๕

เด็กหญิงปาลิตา แก้วแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กชายรรรรร ยอดศิริ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฤดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๘

เด็กหญิงเกวลิน สกุลรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๖๙๙

เด็กหญิงจิราพัชร สังเกต
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงณัฏฐกมล ขวัญชุม

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงทิชาภรณ์ ไชยมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงปราถนา เอียดขาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงวชิรญา ศักดิเศรษฐ์

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา ชัยพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กหญิงไอลดา รักพรมทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กหญิงกุลสตรี เพชรสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงจิดาภา โภชากรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงณัฐสุดา ศรีน้อย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วเจริญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๒ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงพาฝน ศรียศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา โภชากรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงศศิกานต์ โสมนาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๓

เด็กหญิงศิรินยา รักจุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๔

เด็กหญิงอติมา ยืนยง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๕

เด็กหญิงอรทัย บัวบาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายจิรันธนิน ศรีสว่าง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๗

เด็กชายอานนท์ ศรีสาท
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๘

เด็กหญิงณัฐนารี สิงหน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงพิมพิศา แก้วเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา สุขสนิท

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๑

เด็กหญิงศุณิษา สารพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๒

เด็กหญิงสายชล อินทรีชู
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงอะมีนา สิขิวัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ห่อเพชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๕

เด็กหญิงลัคณา คงเจาะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๖

เด็กชายจีรวัตร เติมเต็ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กชายศุภฤกษ์ กรายแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงชาริษา ศรีรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ผากอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ โชติเชย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงอทิตยา เพชรคลองตาล

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงกมลชนก พิสระ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ปานศิริ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ หอมรส

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงภัทราพร รักษาวงศ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงวิลาวัลย์ จิตรสบาย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๗

เด็กชายปริวัฒน์ ชูขันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๘

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ดวงจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายทรงวุฒิ พรหมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายธีรนัย สิทธา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๑

เด็กชายศิวกร ศิลปสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๒

เด็กชายสุรวุฒิ สิขิวัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายอนุชา เสงียมงาม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงจิรกร แถลงสัตย์กุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๓ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รอดรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ คุณสนอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงอริสา มีแสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ชูรักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๔๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ มณีพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงปรามิตา สนธิเมือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สังข์ทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพ็ชระ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๓

เด็กหญิงฮารีซา หะยีเส็นเบ็ญละ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงธิราพร ประสม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงนริศรา มณีพันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๖

เด็กหญิงพัชรนันท์ อุยพัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๗

เด็กหญิงบัญฑิตา โภชนาธาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กชายกฤตย์พงษ์ วิเชียรเรืองแสง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กชายปฏิญญา ธรฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงเนรมิตร เกิดทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๑

เด็กหญิงสุภลักษณ์ เพชรอาวุธ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายเกษมสุข ริยาพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ เพชรคลองตาล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา มาทับ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ หวานสนิท
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงเมธารัตน์ คล้ายสุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงณัตินี เสงียมงาม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๘

เด็กหญิงปฐทิชา อภิศักดิมนตรี

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กชายนนท์ณพัทธ์ เพชรชำนาญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายนนธวัช แก้วหนู

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายธนดล แก้วเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๒

เด็กชายอาคิรา นราธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๓

เด็กหญิงกฤษณา ยอดมณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงถนิมาศ จริตงาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงศิริวรรณ พูนพนัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๖

เด็กหญิงกิติยา ุสุขคุ้ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๗

เด็กหญิงชาลิสา ทรงหลำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงจิราวรรณ อุมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กหญิงณัฏฐาพร นาควิลัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๔ / ๒๗๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายพัลลภ สุชาติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๑

เด็กชายศิวกร อ่อนน้อม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายภูนรินทร์ ธราพร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๓

เด็กชายภานุวิชญ์ ริยาพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๔

เด็กชายเจษฎาพร บุญพัว

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขคง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กหญิงสาวิตรี สุขดำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๗

เด็กหญิงศตพร นาควิลัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กหญิงสมปรารถนา

ทิพย์ดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภักดีชน

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ แก้วสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ วัชนะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กหญิงสิริภากานต์ รำมะนะกิจจะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กหญิงจุลภาภรณ์ ยอดศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงรสินทรา ยอดวิจารณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๕

เด็กหญิงดารารัตน์ แก้วอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๖

เด็กหญิงพัชรพร อนุกูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงพุทธิพร กาพย์เกิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กหญิงวราพร ธรรมชาติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๗๙๙

เด็กหญิงเกสรา สวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองทุ่ม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กหญิงพรพิมล สุทธิชัง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กหญิงสุธาสินี เพชรมีดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กหญิงอริสา แก้วกระจาย

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายธัมมกิตติ

์

โชติช่วง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กชายฐิติศักดิ

์

เชืองช้าง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

นวลสุทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงกานต์สิรี หัตถิยา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กหญิงณัฎฐจารี หนูสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงฐิติมา มัชฌิม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กหญิงปุณยนุช ชนะศึก

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๑

เด็กหญิงสาวิตรี พูลแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๒

เด็กหญิงอรัชพร แซ่เง่า
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กหญิงขวัญนภา ดำอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กหญิงศิรินทิพย์ รักจุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๕

เด็กหญิงนฤมล พลพิชัย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๖

เด็กหญิงกวินณา เกลียงทอง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงอลิษา รักษาวงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๘

เด็กหญิงรัชนก โภชนาทาน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๑๙

เด็กหญิงสุชานาถ แสงอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ชาญชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กชายหัสดิน นิลเพชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๒

เด็กชายอภิรักษ์ เทพสุวรรณ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๓

เด็กชายบุญพิทักษ์ บุญเนียม
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กชายอภิวัฒน์ แซ่ลิม

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงกนกวรรณ เต้งยีภู่

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๖

เด็กหญิงสุนิฌา ริยาพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๗

เด็กหญิงอุทัยวรรณ เผือแผ่

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กหญิงจีรนันท์ คงสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๒๙
นางสาวกฤชภร สุวรรณวิหค ๘/๐๖/๒๕๓๐ โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กชายปโป ดอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๑

เด็กชายเผด็จ อุส่าห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กชายเพชร ประตูใหญ่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายเมธัส อินทร์โรย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๔

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

ญาสิทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๕

เด็กชายสิรวัฒน์ นกขาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กชายอดิศร ชุมทับ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทับทิมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๘

เด็กหญิงเกวลี เอียมรักษา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๓๙

เด็กหญิงณัฎถริณีย์ เขียวปลอด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงนรินพร โรจนะ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงนริศรา เขียวปลอด

๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๒

เด็กหญิงปรีญา หวานช่วย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๓

เด็กหญิงพรนภัส ชูศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงยุวัณณา วิชัยดิษฐ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงสุนิตา ศรีขอดเขตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๖

เด็กชายกฤษฎา กรรณลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๗

เด็กชายคัมภีร์ นิยะกิจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กชายทีปกร สีเสมอ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กชายปยะณัฐ เยาวยัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

คุณภาที
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

ประยงค์หอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กชายสุทธิพงศ์ บุญนาพาน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๓

เด็กชายอลงกรณ์ พิลาวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาคแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๕

เด็กหญิงณัฏฐภัทร ขอจุลซ้วน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กหญิงเบญจมาศ หย่องบางไทร

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๗

เด็กหญิงลดาวรรณ์ คุณวิจิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๘

เด็กหญิงจิรพรรณ เยียะเครือ

๊

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กชายอานุภาพ อาจหาญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กชายภูริณัฐ โสมกลิง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๑

นางสาวรัชนีกร ชาติวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๒

นางสาววาสนา พินโย

๒๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๓
นางสาวจิรพรรณ อินทะสร้อย

๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กชายอติวิชญ์ โพธิอินทร์

์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๕

เด็กชายณัฎฐกรณ์ เกือสกุล

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๖

เด็กชายภูรินท์ วงศ์ศรีชา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กหญิงมาติกา ทิมสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทิมสุวรรณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๖๙

เด็กชายธิติวัฒน์ คำทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กหญิงรตีพร เพชรจำนง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กชายภูมิภัทร คล้ายบุญมี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายฐานันท์ดร สว่างนวล

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๓

เด็กชายศุภโชค นิคมเพชร
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๔

นายอาว พม่า

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กชายแมนยู พม่า

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กชายศุภณัฐ พินนุรุธ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๗

นายอุดมศักดิ

์

กลินเมฆ

่

๑๘/๐๙/๒๕๓๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๘

นายเอกราช ปองญาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๗๙
นายไกรสิทธิ

์

บำรุงนคร
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๐
นางสาววิรัชฎา เกิดสวัสดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๑

นางศันสนีย์ เดชมณี  กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๒

นายธีรพงศ์ กลินกล่อม

่

๓๐/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๓
นางสาวอังคณา อินทรจันทร์  กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๔
นายณรงค์ฤทธิ

์

พันธรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๕

นายณัฐพงษ์ จันทร์ช่วง
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๖

นายพีรภัทร อินทร์นุ่ม
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๗
นายวศิน พรหมอุบล

๐๗/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๘

นายสักสิทธิ

์

วิจิตรจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๘๙

นายจตุพร รามรงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กชายอภิชัย เนียมมีศรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๑
นายเลอศักดิ

์

อินวุฒิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๒

นายอนวัช ศรีไทย
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๓

นายสิทธิศักดิ

์

เพ็งเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๔
นางสาวแววมยุรี เจือแจ่ม  กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๕
นางสาวนฤพร เทือแดง

๐๑/๐๘/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๖

นายพงษ์สิทธิ

์

ธรรมบำรุง
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๗

นายพิษณุ ศรีไทย
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๘
นางนิตยา จันทร์โกมุท

๒๘/๐๕/๒๕๑๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๘๙๙
นางสาววิราภรณ์ พลถนอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๐
นางสาวอาภาพร แก้วคง

๒๖/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๑
นางสาวผกาพันธ์ พรหมสวาสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๓๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๒
นายหัสคชัย ชูสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๓
นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณสงคราม

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๔
นายธรรมรัตน์ เด็ดรักษ์ทิพย์

๒๓/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๕
นางสาวปยฉัตร ศรีสนธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๖
นายพานุพงศ์ สถาพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๗
นางสาวนฤมล คีรีน้อย

๐๓/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๘
นางสาวนิภาพร โทอุบล

๑๕/๐๔/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๐๙
นายปฐมพงษ์ แดงเสน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๐
นางจิรารัตน์ งามขำ

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๑
นางสาวจารุวรรณ แจ้งอักษร

๑๒/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๒

นางสาวนิตยา เวชพราหมณ์
๒๗/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๓

นายอภิเดช ทองก่อนาค
๒๖/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๔
นางสาวศุภาพิชญ์ สวัสดิฤกษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๕
นางสาวพรรณิภา บัวจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๖

นางสาวดวงเพ็ญ บุญพา
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๗

เด็กชายกิตติพล บัวเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กชายพงศกร หนูฤกษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กชายนิรวิทย์ คล้ายคลึง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายทรงพล เพชรนวล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๑

เด็กชายชุติพนธ์ อินเกือ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ เทการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๓

เด็กชายสุวิชาน แก้วบัวทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๔

เด็กชายนิติภูมิ บุญเฉลียว
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๕

เด็กชายธีรโชติ ภักดีอักษร
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายปาณัสม์ พิมพ์เทพ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ คชรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล มาศกสิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงปยนันท์ พรมศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงจอมขวัญ วิมล

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๑

เด็กหญิงสุกาญดา บัวจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๒

เด็กหญิงกิตติวรา ุคุ้มรักษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงเกณิกา วิมล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงรุ่งวิษา มาศกสิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

ณ ภิบาล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๖

เด็กชายนิติศักดิ

์

จันทร์โอเอียม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กชายสหชาติ ปยจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

อินทร์จันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๓๙

เด็กชายวิริทธิพล

์

ขาวขะวงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กชายนนทวัฒน์ หนูแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กชายปพน จันทร์สว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กชายธีระพัฒน์ ชูสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๓

เด็กชายวรกิตต์ รัตนจินดา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๔

เด็กหญิงจิรวรรณ จันทเวช
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงศศิภา จันทร์สว่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงสุฑามาศ สมณะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๗

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์กระจ่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๘

เด็กหญิงสุพิชา อิญญาวงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กหญิงธัญญา เสริมเจริญกิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กหญิงสุธินี ผุดบ่อน้อย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ เหมาะประมาณ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๒

เด็กหญิงกรุณา หมันไชย

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กชายธนกฤต วิชิตแย้ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กชายเจนณรงค์ มากมี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๕

เด็กชายนรินทร จันทร์ประสงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๖

เด็กชายธราเทพ ทับกะแดะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กหญิงโชติกา จิโสะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๘

เด็กหญิงอัญเชิญ เทพทุ่งหลวง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กชายกฤษฎากรณ์ ไกรเชน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๐
นายณรงค์ศักดิ

์

ปล้องนิราศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๑
นางสาวกนกวรรณ จีรกุลธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๒

นางสาวรพีพรรณ วงศ์อินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๓

นางสาวรัณชิดา เชิงดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กชายธีรพงค์ จันทร์เรือง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายกฤษฎา หนูแดง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๖

เด็กหญิงพรรณวดี มณีโชติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๗

เด็กชายธนาเทพ เนียมมีศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายวีรภัทร จันทร์ช่วง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายวีรศักดิ

์

กาวิพราหมณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายสรวิศ ศิลปา

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๑

เด็กหญิงจีรณา นุชจีด
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กหญิงจิรนุช บุญดี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักษ์เดช
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๔

เด็กชายสิทธิโชค สุขช่วย
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๕

เด็กชายภูริณัฐ ศรีใย
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กชายวรเมธ หอมจันทร์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วบัวดี

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๘

เด็กชายอรรถนนท์ แก้วประเสริฐ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๗๙

เด็กชายศุภากร เพิงใหญ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กชายศิรวัทน์ ดำสุวรรณ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงวาว พม่า

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๒

เด็กชายจรัสพงศ์ หนูใย
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ สุขประเสริฐ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กชายเอกราช ย้วยเกิด

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กชายรวิศุทธิ

์

คงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๖

เด็กชายรัชชานนท์ ญาสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๗

เด็กชายสิทธิราช ไหมจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กชายชัยชนะ ภาระหัต

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงวิชชุดา บุญศรี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงอลิตา สุขขวด

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๑

เด็กหญิงบุษญา ทิพย์นา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงธดาภรณ์ ทองมณี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๓

เด็กชายถิรพัฒน์ นาคทองแก้ว
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๔

เด็กหญิงกรกนก ทรัพย์กอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๕

เด็กชายสรรเพชญ์ ศรีทิพย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กชายวิทวัส สุภินันท์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทร์สุทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๘

เด็กชายถิระภาพ สระกอบแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กชายวรายุทธ สิงห์ขัน

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายอพิชัย ศรีพุฒ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายกวินท์ ยังสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายชนาธิป บัวเพชร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายชยุตพงศ์ วรรณวิริยะ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายณพิชญ์ เชือรบ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายดุลยวัฒน์ ช่วยมาก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายธนภูมิ โอปน

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายนราชัย เสือนิล

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

วิเศษแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กชายปรัตถกร รัตนพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กชายพสธร เครือง้าว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กชายพัชรดนัย หนูแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กชายเพิมสิน

่

สินลูกจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กชายภาณุพงศ์ ผอมคลี

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายภูตะวัน ถินท่าเรือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กชายภูริณัฐ หนูแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กชายรัชานนท์ ดีฮกเคียน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายอภิชาติ วงศ์สุบรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายอลงกร ตุ่มพรหม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์เลม็ด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กหญิงจิรพรรณ ทองสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กหญิงชนากานต์ เรืองปลอด

๐๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันวิชิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงธัญรดา ช่วยยิม

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงนภสร เลียนจ้าย

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงผกามาส มิงเมือง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงพิชญดา แก้วคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงพิชญาภา ทองปรีชา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงภณิตา พินกรด

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กหญิงวรัมพร แสงอินทร์คุ้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงวศินี เวชเตง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงวิชยา ลาสศิลป

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงศรัญญา เรืองเผือก

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กชายกรกฤต สำเนาการ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กชายกิตติพศ นวลวิจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กชายกิตติภพ ทิมปะนา

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กชายจิรภัทร สุทธิฤทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายณภัทร ไชยพัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายธนดล โสมติด

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายธนทัต เยืองโยธา

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายธันยพงศ์ เรืองดุก

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายธีรภัทร ธรรมรักษา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายธีรภัทร วิบูลย์ศิลป

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กชายปรเมศวร์ ชุมหมิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กชายปณณธร นาคประเสริฐ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายพันธศักดิ

์

เกิดทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กชายพีรณัฐ แก้วตราชู

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายพีรวิชญ์ อินทร์ทรัพย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กชายยศกร คงคาชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายยศภัทร เวชสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ อินทร์ทรัพย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายวัชรพงษ์ เอียดแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงกมลวรรณ เมืองนิเวศน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงจิณณพัต เพชรสังวาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงชลกร อินทสมบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงฐานิตา เพชรสุทธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงฐิตาภา เปาอินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงณิชารีย์ ปานเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงดวงกมล แท่นนิล

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กหญิงธัญชนก ชูแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงธัญชนก ปรีชาเชียว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงนิษากร คชไพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กหญิงนิษารัตน์ คชไพร

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กหญิงเบอร์ลิน นุ่มนวล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงปรายฟา ทองอุ่น

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงเปรมิกา จีนไทย

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กหญิงพิริยกร วรรณทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงภัทรกานต์ นาคทองคง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงมัจขณีญา พัฒน์ระวังด่าน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กหญิงอชิตญา อินทสมบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ แผ้วชนะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงอารยา กรรณรงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายกฤษฎา ปานเมือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กชายกันตินันท์ เพชรวิเชียร

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กชายจักรี คชเวช

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กชายจิรภัทร บุตรนามทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายจิรภัทร ชุ่มสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายชญานนท์ คงแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายณัฐพล ทับแทน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายธนชาติ สังข์สมบูรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายธีรเดช แสงขำ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กชายปริยวิศว์ คงเทพ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายปวริศ เทพรักษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายปวริศ สุขมากผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กชายพงศกร ชุ่มสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายพชร สุพันทวี

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายภูวิศ จิวไม้แดง

้

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายเมธัส อาวุธ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายศุภกร กุละสินธุ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ตันรักษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กชายอติชาติ อินทร์เนือง

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กชายอติวิชญ์ ชุมทับ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ช่วยมาก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงวรรณชนก มีคำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงกวินทรา โพธิทอง

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๓ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงชมภูนิกข์ ไชยมาตย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เข็มทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา พลไทย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ พุทธกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงณัฐพร บัวเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงฑิตยา เผือกสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ แย้มมณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงนิรมล นาคอยูู่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงปารณีย์ เกษสุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงปุุญญิศา แพชนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงพรกนก แย้มแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี ช่วยยิม

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองแเดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๘
เด็กหญิงวิจาริณี จันทร์กรูด

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กหญิงสุภัชชา ดำสุวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ แสนสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๑

เด็กหญิงศรุตยา เรืองเสวียด
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กชายวโรดม โทนะพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายกฤตภาส ปานเนือง

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๕

เด็กชายธีธัช อินทจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายธนากร เดิมโรย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายอมรเทพ ทิพย์ประชา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๘

เด็กหญิงภัทนนัฏฐ์ คงมัน

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๑๙

เด็กชายอิทธิพล โชติช่วง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงสิริธร ศรีรืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กชายปติกร แก้วยาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๒

เด็กชายวริทธิธร

์

ทิพยชิต
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๓

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์เกลียง

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กชายปุณณัตถ์ เหล่าดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กชายธนเทพ โชครักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๖

เด็กชายทินภัทร คงตัง

้

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๗

เด็กชายพีรพล แก้ววงงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงสุนันธินี มีแสง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กชายวีรภัทร รักเส้ง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงชาลิศา เขียวร้าย

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๑

เด็กชายจิรยุทธ์ เตราชูสงฆ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กชายขจรพล แก้วศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๓

เด็กหญิงกวินธิดา สุขแจ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๔

เด็กชายพชร สังข์ทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๕

เด็กชายพรเทพ สุทธิพิบูลย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายภานุภัทร พงศ์วชิรอักษร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๗

เด็กชายเอรวัณ นาคบุญช่วย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๘

เด็กหญิงศรวณีย์ มณีรัตน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กชายชรินทร์ คำทิพย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๐
นางสาวกมลวรรณ บุตรตะ

๑๕/๐๙/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๑

เด็กชายนายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๒

เด็กชายกิตติพนธ์ ชุมขุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กชายกิตติพศ ไพฑูรย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายคฤพล เทียบคุุณ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๕

เด็กชายเจษฎา ธาวุฒิสกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๖

เด็กชายฉัตรภัทร สรเดช
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายชูศักดิ

์

น้อยสันโดด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายณัฐนนท์ หนักแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๔๙

เด็กชายณัฐพล คุณซือ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กชายธนกร ประเสริฐมรรค

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กชายธนภักดิ

์

ชวะพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กชายปฏิภาณ ไชยพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๓

เด็กชายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๔

เด็กชายพงศธร สมุติรัมย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กชายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายรัฐพล ประมุท

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๗

เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๘

เด็กชายโอสธี บุญเหลือ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กหญิงกุลจิรา แซ่ตัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีบัวทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๑

เด็กหญิงชวิศา สุวรรณชาตรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๒

เด็กหญิงฐิตากร ศิริมุสิกะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองคำแท้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กหญิงฐิติวรดา เปยมเกษม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กหญิงทิพยาพรณ์ รุ่งรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๖

เด็กหญิงธัญชนก บุญช่วย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงนันท์นภัส โสหัด

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองมงคล
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๖๙

เด็กหญิงบุญญาดา แก้วศรีอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กหญิงเบญญาภา รักษาสัตย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงปฐมาวดี คำเหล็ก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๒

เด็กหญิงปุญญิศา จันทรพูน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กองสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กหญิงฟาใส หนูคง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงภัทนิยา วรรณบวร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๖

เด็กหญิงภัทรวดี ขาวหนูนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๗

เด็กหญิงมนสิชา จายอำพันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงรวิสรา เขมานุวงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงรัตนากร ถุงทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงเรณุกา ช่วยชนะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๑

เด็กหญิงลลิตา เวทวิสุทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กหญิงวรรณรตี บุญทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กหญิงสุชาวดี เสือดาว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๔

เด็กหญิงสุตาภัทร สุดใหม่
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๕

เด็กชายกฤติกานต์ สุขพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กชายจิรภัทร โกสินญวงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายชยพล จินดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๘

เด็กชายธัญธร ชัยกิมานนท์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๘๙

เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายผองชน แขอุดม

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กชายพลภัทร พลจร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๒

เด็กชายพัสกร แพสุวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๓

เด็กชายภัคพล เผือกเดช
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กชายภูตะวัน โพธิสุวรรณ์

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กชายมังกร พึงชาติ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

สุกดำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๗

เด็กชายอธิภัทร วัฑฒนายน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายอนุสรณ์ คงราช

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายอรรถพล สอนศรีไหม

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สมสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กหญิงกมลชนก พรศุภมาศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ จันนาคิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กหญิงกฤตพร จารุจารีต

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กหญิงกานติมา ปยะเดช

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กหญิงจามีญา คิดขยัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กชายจิรัฎฐา สุขสิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงชนาภา พรหมอินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงชลทิตา ชูแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์แจ่ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ สายบัว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๑

เด็กหญิงนเมติ วงศ์กองแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๒

เด็กหญิงนลินนิภา วัชรสินธุ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงนิชาภา ศรียาภัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงนิตยา ศักดิพัฒนพงศ์

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๕

เด็กหญิงพิชญธิดา สามชุม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๖

เด็กชายวริทธิพล

์

เทพจินดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๗ เด็กหญิงศิริวรรญรัตน์
ไฝฝน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กหญิงสรณ์ศิริ คชนาค

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๑๙

เด็กหญิงสรินยา สุรขวัญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กหญิงสุณัญญา แก้วเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กหญิงอลีนา เผือกสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กหญิงอัจจิมา ฤทธาภัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๓

เด็กชายจิรภาส โกสินญวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๔

เด็กชายจิรเมธ หนูโนต
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กชายดลภาค ชมภูห้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ สนธิช่วย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๗

เด็กชายธนาธร บรรณสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๘

เด็กชายธีรพัฒน์ ทองประดู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กชายนันทภพ เจตนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กชายพันธวัช ลำใย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๑

เด็กชายพีระวิชญ์ บุญสิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๒

เด็กชายไพศาล สมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กชายภูริภัทร วัฒนานนท์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายโภควินท์ นาวินปฐมวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๕

เด็กชายเมธัส รอดภัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๖

เด็กชายรวินันท์ สุวิสุทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กชายราชวัลลภ เรืองงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๘

เด็กชายวรณัฐ วรเศรษฐศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๓๙

เด็กชายศุภกร วิสมิตะนันท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายสุพจน์ พัฒน์เวช

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา แช่มช้อย

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๒

เด็กหญิงจิดาภา วัฒนพฤกษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๓

เด็กหญิงชนชยา คงชนะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กหญิงชนิสรา ฐิติปญญาดิลก

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ถินท่าเรือ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๖

เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์แจ่มใส
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๗

เด็กหญิงธนพร ถินขนอน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงนราวิชญ์ เอียมสอาด

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กหญิงนันท์ชพร พรมทัน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยเจริญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๑

เด็กหญิงนันทิศา จะรา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กหญิงพชรพร โมราเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี เพชรหับ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๔

เด็กหญิงฟาพราว มณีโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๕

เด็กหญิงภัณฑิรา จันทร์เรือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงวริศรา นามบุญโชติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงวารินทร์ พรหมมาศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๘

เด็กหญิงศศิประภา สงเคราะห์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๕๙

เด็กหญิงศิริภัสสร ด้วงทองแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กหญิงสิรภัทร

ไพโรจน์ถาวรวัฒนา ๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กหญิงสุพรรษา จิตรมุ่ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๒

เด็กหญิงสุรพร ภาษิตร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๓

เด็กหญิงอชิรญาพร จินาสุ่น
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัชวา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กชายเจษฎา น้อยแนม

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๖

เด็กชายชุติพนธ์ คชสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๗

เด็กชายธนกฤต อินทรเทพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กชายนทีกานต์ เพชรสว่าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กชายบรรณวัชร บำรุง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กชายปณวัฒน์ คชสิทธฺ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กชายพรหมรินทร์ นาคพันธุ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๓

เด็กชายภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๔

เด็กชายวีรภัทร นาคขวัญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๕

เด็กชายศุภชัย เดวิเลาะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กชายสุริยพงค์ บุญชู

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๗

เด็กชายเสริมศักดิ

์

โอ่ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๘

เด็กหญิงกนกลดา สุวรรณมณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยชนะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงกมลวัลย์ จันทร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๑

เด็กหญิงกัษมาทร ภูเขาทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๒

เด็กหญิงเขมิกา หวังประดิษฐ์

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กหญิงชนิดา ยุติธรรม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงญาณิศา วระศิริ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงวัชระ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๖

เด็กหญิงทิพธน จินดากาญจน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงธีรนุช ศรีสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงนภัสสร ดำฉวาง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๘๙

เด็กหญิงนฤภร ชาวประทุม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงนันทิชา พุ่มขจร

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงนำทิพย์ แพะทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๓

เด็กหญิงปุณยวีร์ เพ็งพงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๔

เด็กหญิงพิณพรรณ วีรดิษฐกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๕
เด็กหญิงพิมพิศา ปติสุข

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จิตราภิรมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๗

เด็กหญิงวรรณภา ยำน้อย
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๘

เด็กหญิงวัลย์ลิกา ปฐมาขจรพงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ เงินสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กหญิงสุพิชชา โพธิพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กหญิงสุมลฑา พูลสิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กหญิงสุมิตา เจนสมุทร

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงอรนลิน เพชรเกลียง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายกนธนันต์ จันทร์แจ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กชายกิตติธัช เทพนวล

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กชายกิตตินันท์ เพชรผ่อง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สังข์คร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กชายคณิติน เหมือนทองมาก

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กชายจิรายุ เชษขุนทด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กชายไชยพศ มิตรรัก

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กชายธนกฤต ชูเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๒

เด็กชายธนพงศ์ เมืองดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๓

เด็กชายวงศกร เกือหนุน

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กชายวรพล ศุกร์ดีวรรณ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กชายวชิรพลเดชา ดำสอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๖

เด็กชายศุภณัฐ จรูญพงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๗

เด็กชายสถาพร ชำนาญเวช
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กชายสรวิชญ์ พงศ์วสา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กชายอธิภัทร ทองทิพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงกรชนก แซ่ตัน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๑

เด็กหญิงกฤตยา กิจวิริยะกุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ สิทธิสุราษฎร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงเจนิสรา มันน้อย

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๔

เด็กหญิงชญานิน แรกคำนวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๕

เด็กหญิงชนิสรา อินทรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กหญิงณัฐนรี คงคาช่วย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๘

เด็กหญิงณิชาภา เจริญสินปญญา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๒๙

เด็กหญิงธนัตตา ด้วงทองกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงธฤตกมล กาลดิษฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กหญิงธฤตสวรรณ กาลดิษฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ตรียวง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สามัญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กหญิงเบญญาดา ลิมวัฒนะ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงปทมาวดี ฉิมบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์ คงมาก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๗

เด็กหญิงภัทรมน วรรณภพ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี รักแดง

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงวรนุช พรามยินดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงศศิธร ศรีวิชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๑

เด็กหญิงศศิธร ทองปาน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงศศิธร ม้วนทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๓

เด็กหญิงศุภสุตา แย้มยินดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ช่วยชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๕

เด็กชายทินภัทร รุยันต์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กชายธนกฤษ ภักดีไทย

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๗

เด็กชายนลธวัช ใจสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๘

เด็กชายพัชรพล โอภาโส
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายพิทักษ์สิทธิ

์

จุลวรรณา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายพีรพล ปานดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๑

เด็กชายลภัส
สุรัตนะพราหมณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๒

เด็กชายศุภวิชญ์ หลิมวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กชายสุวรัตน์ จิตราภิรมณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กชายคณิน ปานยืน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๕

เด็กหญิงจุฑาพร กัลยาวงค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๖

เด็กหญิงชญานี สังข์พลอยดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กหญิงชฎาภัค เอกวงศ์กุล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงฐานัดดา ดาษฎาจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๕๙

เด็กหญิงธัญชนก เตชะลือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองเทพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กหญิงนภสร หนูกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กหญิงนันท์นลิน นิพิฐสกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๓

เด็กหญิงปาณิสรา สัมพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๔

เด็กหญิงพรรณ์ชยา ถิรสัตยาพิทักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงพิมลมาศ สร้อยทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กหญิงศุภานันท์ ทองศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๗

เด็กหญิงภาวิดา กาลเศรณี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๘

เด็กหญิงรสธร นวลวัฒน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กหญิงรักษิตา เชือพลพิชัย

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงรินรชา ปย์วราเมธี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๑

เด็กหญิงวรีญา ภู่เชียวชาญวิทย์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๒

เด็กหญิงอธิชา ชุมวรฐายี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กชายธนัตกุล สุทธิรักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กชายธัญชนก แก้วกัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๕

เด็กชายพีรวิชญ์ เรือเพ็ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๖

เด็กชายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กชายศิลาคุปต์ เนาว์สูงเนิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๘

เด็กชายสุรพัศก์ เจนนพกาญจน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๗๙

เด็กหญิงกมลาภรณ์ ประศาสน์กุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กหญิงเขมิสรา มณีกาญจน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กหญิงจิณห์นิภา พันธุ์จันทร์ดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๒

เด็กหญิงชญานิศา ทองคลอด
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๓

เด็กหญิงฐานิตา พัฒทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กหญิงณัฐริกา เอียดด้วง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กหญิงธนภรณ์ อ่างทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๖

เด็กหญิงธนสร ชูศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๗

เด็กหญิงธัญรดา ฤทธิเรือง

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ดำล้วน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กหญิงนิจวิภา พรหมศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงประกายดาว เมืองขาว

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๑

เด็กหญิงปรายฟา แฮฟเนร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กหญิงพรไพลิน แซ่เตียว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๔

เด็กหญิงพิชามญชุ์ รอดเกิด
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กหญิงพีรดา อินทร์แก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กหญิงมณัสวี รจนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๘

เด็กหญิงศิริกุลกัลย์ หนำคอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๓๙๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สร้อยจู
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีบุรินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กชายธนโชติ เงยยถิระกุล

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายธนธรณ์ เขียวคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายบุรัสกร ตังปอง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายปวี เปยประจำชน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กชายพณิชพล มากมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กชายเพชรแท้ มณีรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายวชิรวิชญ์ นฤมิตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กชายอานนท์ณัฏฐ์ สัตตรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีรัตน์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงกิรณา คงสุทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๑

เด็กหญิงจีรภัสสร เรืองโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๓

เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๔

เด็กหญิงณัฐรดี สุทธิเนียม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์ เทียมแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดาวหน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๗

เด็กหญิงปภาวรินท์ ถาพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจทัศน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี วงศ์สุบรรณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กหญิงพิชญาภัค หวามา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๑

เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กหญิงแพรวไพลิน พุกสวัสดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กหญิงภัทรธิดา วิกาล

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงภิญญากรณ์ ศรีสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๕

เด็กหญิงรักษิตา เพชรสถิตย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๖

เด็กหญิงลภัสรดา พัฒนรักษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงศศิธร กิจสนอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๒๙

เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงสินิดทรา หมัดสดาย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กชายกฤษฎิฉันทัช

์

พันธุ์วิทยากูล
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กชายจิระภาคย์ พรอนันตโรจน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๓

เด็กชายชัชศรัณย์ หล้าแหล่ง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๔

เด็กชายชินะชัย กลินหอม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กชายณฐกร สิกขวัฒน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายธนาคม ศรีชาย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๗

เด็กชายบวรภัค หลักชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๘

เด็กชายปณณธร ดำรงวุฒิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูตานนท์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายวริทธิ

์

จันทร์นวล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๑

เด็กชายศิรวิทย์ ไสยสุคนธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๒

เด็กชายอภิสรณ์ ชูนวลศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงกมลรส เอียมสะอาด

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กหญิงกรกมล ชูจิต

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๕

เด็กหญิงกรวรรณ ทองด้วง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๖

เด็กหญิงณัชชา จุ้ยเริก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา เพ็งหอม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ รัตนลือรุ่งโรจน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๔๙

เด็กหญิงณัฐรัตน์ หนูเกตุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงธัญวรัตม์ จันทร์สว่าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กหญิงบุณยนุช ลัวสกุล

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๒

เด็กหญิงปนิตา ทองวิลัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๓

เด็กหญิงประภาดา ลิกขไชย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กหญิงปริยฉัตร

พนมวัน ณ อยุธยา ๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กหญิงพรธิมา ผ่องแผ้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๖

เด็กหญิงพิมพ์พจี ทึงสุทธิกานต์

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ด่านอนุพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กหญิงยมลพร ชุมสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กหญิงรมิตา มณีชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงโรสยา เข็มขาว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๑

เด็กหญิงลลิตภัทร ทองใหญ่
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กชายกวินท์ จงขจรพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กชายไชยวัฒน์ เดชารัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๔

เด็กชายธารทอง ก่อสุวรรณานนท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๕

เด็กชายธีรพล นาคประดิษฐ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

นาคประดิษฐ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายนฤเบศถ์ สงพรหม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๘

เด็กชายนิติภูมิ ศักดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๖๙

เด็กชายพชรพล เกตุแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายพิบูลย์ศักดิ

์

เลิศทรัพย์ถาวร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรมีศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ยิงยง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๓

เด็กชายสามารถ ฤทธิสามารถ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กชายอธิยุต อติชาตพงษ์สุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กชายอภิชาติ นามนวล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๖

เด็กหญิงณัฏฐนิช วรรณโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ฉิมเรือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา อรัญภาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กหญิงณิชารีย์ แย้มยินดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงนภสร เทียมทัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๑

เด็กหญิงปณฑิตา ธราพร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กหญิงปุณณภา ทิพย์เดช

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๓

เด็กหญิงพิรตา โค้วชูวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๔

เด็กหญิงภทร ยิมเยือน

้ ้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๕

เด็กหญิงภรณ์ชนก คงดำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กหญิงภัททิยา กาละสีรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สังขาว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๘

เด็กหญิงณัฐชนน สวัสดิอุบล

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ รอดเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายกฤติน นพคุณ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๑

เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๒

เด็กชายณัฐชมน อ่วมสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ปอมปริยานนท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กชายณัฐพล ชัยปตินานนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๕

เด็กชายนนทกร กรงไกรจักร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๖

เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กชายพงศภัค เพชรประเสริฐ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายพงศภัทร สารพงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๔๙๙

เด็กชายภวัต เพ็งมรดก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายรัฐนันท์ แพน้อย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายสัณหณัฐ สุขมงคล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงชนนันท์ ค้วนแอ่ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงชนากานต์ อินทเจียด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงชลิตา เติมไพบูลย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กหญิงฐิติชญา ตลึงจิตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภิรมย์นก

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงธันยมณฑน์ ศิริยงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงนภัส มุขเงิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงนภิสา เฉลิมพิพัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๑

เด็กหญิงนันทัชพร จีระพงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๒

เด็กหญิงนันทัชพร ราชอำไพ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนเกียรติขจร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๕

เด็กหญิงยมลภัทร ชุมสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๖

เด็กหญิงยศวดี เกตุแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กหญิงสุธีกานต์ แผ้วชนะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๘

เด็กชายฐิติพงศ์ เมืองนิล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๑๙

เด็กชายธีรภัทร ทองเนือสุข

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายเสมอธรรศ ดำสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กหญิงธนิวา กิมประสิทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๒

เด็กหญิงธิยาดา ชูแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ช่วยรอด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงมริษฎา วิทิพย์รอด

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงณัฐจิรา วงศ์เสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๖

เด็กหญิงกีรฏิกา ศักดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๗

เด็กหญิงพิมผกา บุญเพ็ชร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กหญิงณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กชายกฤตินันต์ รักษ์แดง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๑

เด็กชายนระบดี รอดพันธ์ชู
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กชายสิริวิชญ์ ทองอ่อน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงพรหมพร พรหมจรรย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๔

เด็กชายชยพล ณ ลำปาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

บุญแทน
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายธนภัทร ชูจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กหญิงเกล้าอุษา กาฬวัจนะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๘

เด็กหญิงปนปนัทธ์ นะมะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กหญิงพรรณธิตรา โต๊ะกันตี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงนภัสสร พุฒทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงวิราภา บุณยรัตน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๒

เด็กชายภูริภัทร สมบัติทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๓

เด็กชายศูภณัฐ แซ่ห่าน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา เอียมคล้าย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กหญิงปุณยภา มุกดาพิทักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สมเชือ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กชายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กชายภูริภัทร เกษมสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายอานนท์ เขมะศรีสุวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริวัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๑

เด็กชายวัทธิกร ศรีทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา เทียมเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๓

เด็กหญิงสุปรียา ระฆังทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๔

เด็กชายกิตติธัช ภูมิรินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

หนูทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงภริตพร นามบุญโชติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๗

เด็กหญิงภัสสร วัฒนนุกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๘

เด็กหญิงปยาพัชร วรลักษณ์ภักดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กหญิงธนาธร ภูมิมาศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๐
นางทิพยรัตน์ ทองสาร

๐๓/๐๖/๒๕๑๐
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๑

นางธิดาพร ประศาสน์กุล
๒๑/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๒

นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน
๑๔/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๓
นางวรรณา นุ่มชูผล

๑๙/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๔
นางอาลิษา ขุนพลช่วย

๐๓/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๕

เด็กชายศิวกร เนาวะบุตร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๖

เด็กชายภูริรัตน์ พลจร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เจริญเหลือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กหญิงศุภักษร อ๋องสมหวัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๖๙

เด็กหญิงภรปภัส นวลนิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงศุภมาศ เชิดกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงจิณณพัต ทองแดง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีบางไทร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๓

เด็กหญิงปณิดา ไทยปาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๔

เด็กหญิงวริศรา เหรียญขำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กหญิงสาวิกา เวชสุนทร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กหญิงกชนันท์ ด้วงเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชวนอยู่
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๘

เด็กชายกรรวี อู่ไทย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กหญิงนิศาชล เขียวมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายธนพล พันป

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ เกตุอาญา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๒

เด็กชายกิตติ ยอดอักษร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กหญิงกัญญ์วรา จงกลพืช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กชายพีรพงษ์ อุปลีย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๕

เด็กหญิงอัจฉริยา เอียดตุ้น
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๖

เด็กหญิงอัญชนา เอียดตุ้น
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กหญิงไอยดา ทัศนารักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๘

เด็กชายศุภณัฐ เกตุพเนิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๘๙

นายสุนัย ตรียุทธ ๑๐/๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๐
ว่าทีร้อยตรีหญิงกรรณิการ์

่

พุ่มบวบ ๑๐/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๑
นางสาวผกามาศ อ่อนนิม

่

๑๕/๘/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๒

นางพรรณี ประสารวุฒิ ๘/๙/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๓

นางสาววิไลพร คงจันทร์ ๙/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๔
นางสาวสุรีรัตน์ พุทธไชย

๑๐/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๕
นางสาวอรอุมา ไหมทอง

๒๗/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๖

นายอุทัย พิบูลย์
๒๓/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๗

นางสาวอุมาพร พุฒทอง
๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กชายภูวภัท ขจรภัย

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงสุภาวดี บัลลพ์วานิช

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กชายกฤตพร เจียมวุฒิศักดิ

์

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงปณิตา กัณฑมณี

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงสุภานัน เซียงฉิน

่

๑๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงปริฉัตร วัฒนฉลาดกุล

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จุลเพชร ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กหญิงฉัตรชนก นนทา

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายวัฒนพงศ์ ชูแดง

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กชายกวิน ยิมวิจิตรกุล

้

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กชายวรกร หงษะ

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายจตุรงค์ วีระเกียรติ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงทิฐินันท์ กลับพงศ์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กชายอัจฉริยะ อินเกือ

้

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๒

เด็กชายกฤตพล รีเฟอร์
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๓

เด็กหญิงพนัชกร แซ่อือ

้

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายณฐาภพ งามสม ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กหญิงณิชารีย์ หนูแปน

๑๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๖

เด็กหญิงชุติปภา ขนุนนิล ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๗

ว่าทีร้อยตรีศราวุฒิ

่

พุ่มนวน

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๘
นางสาวกรษิรักษ์ พันธุ์นวล

๑๓/๕/๒๕๑๙
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๑๙
นายรังสรรค์ วัฒนพันธ์

๑๑/๗/๒๕๒๕
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๐
นางสาวฐนวรรณ จันสีสอน ๕/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๑

นางสาวกศิมาตย์ ทองเนียม

๒๓/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๒
นางสาววิลาวัลย์ ขำแข

๒๖/๘/๒๕๓๐
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๓

นางสาวพรรณิภา สุขเมือง
๒๘/๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๔

นายรณชัย ปุษสะเทวะ
๑๐/๔/๒๔๙๔

โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๕

นางปทมา เพ็งรัตน์ ๒/๖/๒๕๑๐ โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๖
นางสาวสุพัตร แก้วฉวี

๑๐/๕/๒๕๒๙
โรงเรียนวมินทร์วิทยา กลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๗

เด็กชายชูชาติ จามรมัญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๘

เด็กชายพรรษพล เกิดวัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงปฎิศกา สอนนอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงชุตินันท์ ปลองภัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา เพ็ชรแกมแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๒

เด็กหญิงจิราวรรณ สุขขี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กชายนฤเบศ มังมี

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ราชจำนงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๕

เด็กชายปาน สาละวัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กชายประสิทธิชัย สอนนอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กชายพีรวัฒน์ ขุนบรรเทิง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กชายเมธัส เจริญพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๓๙

เด็กหญิงนิศา วัฒนเชือ

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กหญิงวรนาถ คุ้มญาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงวาสนา วัชนะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ชัยสาลี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ชูเพชรพงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๔

เด็กชายพุทธิพร จรบุรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กหญิงบัณฑารีย์ จันทร์ทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กหญิงเกศกนก นวลขาว

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๗

เด็กหญิงพรลภัส หลักทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๘

เด็กชายณัฐพนธ์ ช่วยชะนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เเสงทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงภาวดี วัชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บัวมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๒

เด็กชายศุภณัฐ บุญรอด
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กชายวีรชัย ชัยสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กชายอิทธิพล สอนนอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ณะสมบัติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๖

นางสาวซินโมลิน เมืองสาวดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงเกษสุดา ตารมย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๘ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
บางรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๕๙

เด็กชายภานุวัฒน์
รักษ์เจริญสถาพร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กชายธนากฤต เพชรทวน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๑
นายดอม ชืนมิน

่ ้

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๒

เด็กหญิงชลดา ชูจิตพเนาว์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา ถึงด้วง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กหญิงสุภาพร ชุมคต

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กหญิงพิชญ์สินี เพชรหนู

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๖

เด็กหญิงอธิชา พยูนการ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๗

เด็กชายวิริทธิพล

์

สายสามพราน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กชายสิงหนาท ชูชิต

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กหญิงมัณฑณา เนียมสมบัติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กหญิงสุชานันท์ วนาพล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๑

เด็กหญิงสมาพร ดวงทองคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กชายตติยะ ศรีกิมแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กชายประภากร น้อยแนบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิจิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๕

เด็กชายกันตภณ ตะปาน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

พัฒนเเหวว
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงปยวรรณ ชิงโส

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๘

เด็กชายทัศชยพงษ์ วงศ์โขนง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๗๙

เด็กหญิงพัชราภา ภารา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถึงด้วง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กชายฐปนนท์ อักษรทิพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๒

เด็กหญิงอทิตยา บุญชิต
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๓

เด็กหญิงทิพากร ละหารเพชร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๔
เด็กชายเจตน์สฤทธิ

์

คงวุฒิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กหญิงชนากานต์ จันทร์สถิต

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๖

เด็กหญิงศุภจิตรา ชูสูงเนิน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๗

เด็กหญิงวาสนา ดวงไข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ชูเกิด

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กหญิงสุนิษา วรรณศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายศรธรรม ไชยบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วุฒิจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงอังคณา ทองอ่อน

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๓

เด็กชายวิศณุ มีรส
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๔

เด็กหญิงชิดชมัย ช่วยนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๕

เด็กหญิงจิตติมา หมู่กอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ตะปนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๗

เด็กหญิงพรพรรณ แก้วสุวรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๘

เด็กหญิงมณฑิรา โพธิถาวร

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กชายศุภฤกษ์ ผุดผาด

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กชายธวัชชัย ฤทธี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กชายพุฒิพงค์ ทิพย์รอด

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กชายพุฒิเมธ แก้วกลับ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายภูวดล พวงแก้วถาวรสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายเมธา นาคนอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายศุภณัฐ เหมือนภักดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายสถิตย์ ใจเย็น

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แช่มช้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายอภิชัย งอยภูธร

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงเขมิกา ไชยเชษฐ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงจรรยพร ธนะกรณ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๑
เด็กหญิงปนัดดา เทียงตรง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กหญิงรัชนิดา รามศร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๓

นายอลงกรณ์ จรัลศิลป
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๔

เด็กชายชานนท์ ชัยเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๕
เด็กชายพานทอง เหล็งหนูดำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วสิงห์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๗

เด็กชายสุธาเทพ เพ็ชรแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๘

เด็กหญิงสุจิตรา รองเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๑๙
เด็กหญิงดอกฟา ปนะเต

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายสุรบดินทร์ ใกล้คีรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ พรประสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๒

นายกิตติศักดิ

์

บรรณาการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๓
นายขจรศักดิ

์

บรรณาการ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๔
นายปยะราช แซ่โค้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๕

นางสาวจันทิมา สุทธินิยม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๖

นายฉัตรมงคล เปยจุ้ย
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๗
นายภาคภูมิ เปรมศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๘

นายศุภณัฐ ประกอบพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๒๙

นายอัษฎาวุธ โมควงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๐
นางสาวบัณฑิตา จรูญรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กชายกฤษฎา คชเดช

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๒

เด็กชายณัฐชนน จันทร์ปาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๓

เด็กหญิงเกสินี คำเงิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงฐิติมา อมิตาภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงธิติมา พิทักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๖

เด็กหญิงวิราภรณ์ นิลนิยม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๗

เด็กหญิงศิริกาญจน์ บัวแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๘
เด็กหญิงสุภาพร ชูคง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กชายณรงศักดิ

์

เทพชิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กชายณัฐวัตร์ หอมสนิท

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๑

เด็กหญิงพรรณวดี ชูประดิษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๒
เด็กหญิงนุชนาถ จันทร์สงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กหญิงปาริชาติ จำนงจิต

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๔

เด็กหญิงรุ่งนภา อ่อนทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๕

เด็กชายเมธี รองสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๖
นายนฤดล พุ่มพฤกษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๗
นายสถาพร ศรีแมน

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๘

นางสาวนฤมล มากจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๔๙

นางสาวรสสุคนธ์ คาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๐
นายธนวัฒน์ ศรีนำรอบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๑
นายเจษฎา เวชโอสถ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๒

นางสาวอภิชญา ปานนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๓

นางสาวพรนภา สุขนิตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๔
นายภานุมาศ พัทราช

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงอทิตญา สุขรอด

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๖

เด็กหญิงเกวลิน วุฒิพงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๗

เด็กหญิงธนวรรณ จิตราภิรมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กหญิงศศิประภา ขุนภักดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สวัสดิวงค์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายจิรเมธ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๑

เด็กชายกิตติธัช พงษ์สมุทร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กชายชินาธิป พิณเศรษฐ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สอนด้วง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กหญิงนงค์ลักษณ์ พงศ์สมุทร

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กหญิงพลอยนภัส วิรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงเยาวรินทร์ แสงพงศ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ วิทิพย์รอด
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๘

เด็กหญิงณัฐชา คำแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงนำเพชร คำจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วพิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๑

เด็กชายณัฐนนท์ ล้อมเขตต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๒

เด็กหญิงสาวิกา ปานเสน่ห์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงมณฑ์ศิริ เขียวสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงมุกลดา ทองไทย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๕

เด็กหญิงปยพร ชัยสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๖

เด็กหญิงธรรม์ดา โสมนรินทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กหญิงอภิญญา ไตรคุ้มมะดัน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงลลิตา ตังทนาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๗๙

เด็กหญิงกุลสตรี เรืองมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุดสิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กชายศตายุ อู่ทัต

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา เสภาแดง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๓

เด็กหญิงรติรส จันทร์ปลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๔

เด็กชายดนัย เกือหนุน

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ประชุมรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงนัฐยา มิตรพัฒน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๗

เด็กหญิงอารยา พัฒทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๘

เด็กชายทัศพรรณ ขันอุดทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กชายศราวุธ รอดสัน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กชายวัชรินทร์ โคลดประโคน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๑

เด็กชายประเสริฐ มหะมัด
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๒

เด็กหญิงปทมพร เมืองพร้อม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กหญิงกนกพร หล่อพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กหญิงธวัลรัตน์ วิเศษสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๓ / ๒๗๙
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สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีเทพ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๖

เด็กชายเมธี จันทนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายวีระภัคร ไชยสาลี

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๘

เด็กหญิงนรรัตน์ จันทร์ต๊ะวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๗๙๙

นางสมจิตร ทองปรีชา
๑๔/๔/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๐
นางสาวเบญญา แก้วหนูนา

๓๑/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๑
นางเรวดี นุ่นมัน

๐๑/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายพงศกร ประชุมรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงจินตนา โสนาพูน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล นาคดุก

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงสิรภัทร ไชยมงคล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายธีรเดช ทิพย์เกิด

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายรัชชนนท์ นิลพัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กชายอัษฎาวุธ สุขขี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายภูวดล โคตรสมบูรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุทธิ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กหญิงชญานันท์ นามแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กหญิงแก้วนภา ธนะวงศ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๔

เด็กชายธีรณัฐ มณีเนียม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ คล้ายนาค

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๖
เด็กชายวริทธิ

์

เซ่งใจดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กหญิงทิฆัมพร ทองคะหะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๘

เด็กหญิงฐิตาพร สุวรรณนิตย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๑๙

เด็กชายภูวนัตถ์ มีเพ็งจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กชายวรายุทธ์ พึงชาติ

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีนำรอบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๒

เด็กหญิงปทมา คงเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๓

เด็กหญิงจริยา ประวะภูตะกัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๕ เด็กชายเพชรประกาย
เพชรมณี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๖

เด็กหญิงเบญจมาศ พิบูลย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๗

เด็กชายสิทธินนท์ วิลานันท์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กชายตรีชนะ รักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๔ / ๒๗๙

้
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สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงจรรยพร เทพวงค์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๑

เด็กชายสิรวิชญ์ เทพศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีหิรัญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๓

เด็กชายยศภัทร ศรีทับ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๔

เด็กหญิงพันธิสา หนูประกอบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๕

นายศุภณัฐ วัฒนะ
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๖
นางสาวธิดารัตน์ อัศวภูมิ

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๗

นางสาวหทัยรัตน์ เดชมณี ๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๘

นายสุทธิพงษ์ สุขใส
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๓๙
นายนพสิทธิ

์

อุดมลาภ ๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๐
นางสาวบุญตา ข่วงทิพย์

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๑

นางสาวกัญธิมา ทิพย์บรรพต
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๒

เด็กชายรณกฤต ไมตรีจิตร
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กชายไกรศร ชูบ่อน้อย ๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กชายสืบศักดิ

์

สถาพร
๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กหญิงสุมิณทร์ตรา แก่นแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๖

เด็กชายอภิวันท์ บางเดือนกิจ
๑๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กชายธนภัทร บุญสละ

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงสุปรียา พวงทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๔๙

เด็กหญิงลลิตภัทร อินทรบำรุง ๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงสิริพร ศรีรอด

๒๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๑
เด็กหญิงนิศาชล ชูวารี

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงณัฐริกา เพชรล่อง

๑๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน หมานพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๔

เด็กหญิงมนทกานติ

์

จิตรรัตน์ ๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กชายธนโชติ ยอดสมบูรณ์

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายธนกฤต ศรีเชียงขวาง

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๗

เด็กหญิงสุธาทิณี แซ่เหลียง
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๘

เด็กชายฉัตรชัย สุขเกษม
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กชายจิรวัฒน์ กุมศิลป ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กชายปฏิพัทร ยางสวย

๓๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๑

เด็กชายภูวิศ ไทยภักดี
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ แซ่ด่าน
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กชายลัทธพล เบญจวงค์นุพงศ์

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายธวัชชัย พรหมมาศ

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๕

เด็กหญิงนนทิยา ทองแท่น
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๖

เด็กหญิงศรสวรรศ์ มณีช่วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กหญิงกัญญาภัค ชราลักษณ์ ๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๘

เด็กหญิงพิมพิศา ขัมพานนท์
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๖๙

เด็กหญิงชัญญานุช เพ็ชรชู
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงแพรวา งามขำ

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขสมัย

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๒

เด็กหญิงกมลชนก ชูประดิษฐ์
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๓

เด็กหญิงอริสรา ศรีเพชรพูล
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงวิภาวี เกตเพ็ชร ๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงวรรณวิสา ขำขุน

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๖

เด็กหญิงอังคณาง สายอุบล
๓๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๗

เด็กหญิงสวรรยา ชุมพินิจ
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงธัญญาเรศ ทิพย์เนตร

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กหญิงแพรตะวัน กลางรักษ์

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงวรินยุพา เจริญวัฒนากุล ๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๑

เด็กหญิงณัฐชญา บุญนิม

่

๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กหญิงรพีภัทร บรรณราช

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หิมวาห์
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๔

เด็กชายพงพันธ์ แก้วกำเนิด ๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา แดงสุทัศนีย์
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กชายพงศกร วราพันธุมาศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กชายธีทัต คชาอนันต์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๘

เด็กหญิงนพรัตน์ สุวรรณพัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๘๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

นามบุตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงปยะฉัตร พงษากลาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงเหมรัตน์ โพธิสุวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๒

เด็กหญิงสาริศา วาสันต์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๓

เด็กชายธนภัทร ศรีแสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กหญิงวรัทยา ณ ถลาง

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กหญิงปณชญา มีศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๖

เด็กหญิงวนัฎดา ชิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๗

เด็กชายชัยพัฒน์ ช่วยดำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กชายภรัณยู เทพนุ้ย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กหญิงพัทธนันท์ บุญเกตุ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๖ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงพัฒน์นรี สามเสาร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงฐานิตา ขอเสงียม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายพีรภัทร นุ่นช่วย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ ยิงสกุล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงกันธิกานต์ จันทมนตรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงค์ผาด

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กชายชินกร สุวรรณปาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายชวัลวิทย์ พรหมมณี

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงธนัญญา ศรีแสง

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายจิรเมธ ทองผอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ วิชัยวัชรินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ ศิลปเสน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๒

เด็กชายชนะศักดิ

์

เมืองเสน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คมขำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงธันญาภรณ์ ชุมช่วย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๕

เด็กชายสิริสันต์ จำเริญสรรพ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๖

เด็กชายอมรเทพ ทิพย์พิมล
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กหญิงสิรามล รักสุวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กหญิงศศิภา วาสนา

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๑๙ เด็กหญิงกรองกาญจน์
จำนงค์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กชายยศภัทร จันทกุน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๑
เด็กหญิงนันท์ชพร บุญมาก

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กหญิงรวินท์นิภา ขุนพรหม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๓

เด็กชายโอวาส อินทรชิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๔

เด็กหญิงพรชิตา มีศิลป
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๕
เด็กชายธนกฤต ราษฎร์อำไพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กหญิงพลอยชมพู ทรงบุญรอด

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๗

เด็กชายปุณณวิชญ์ กลับรินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ประดิษฐ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๒๙
เด็กชายซีนาย อุดมนิธิกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงชาลิสา ตรียวง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๑

เด็กหญิงโซเฟย เจะเด็ง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๒

เด็กชายพรเทพ พลลือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทิพย์พินิจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๔
เด็กชายชลชาติ แก้วชู

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๕

เด็กชายศศิพงษ์ อิมใจ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๖

เด็กหญิงชฎารัตน์ ไตรมาศ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์เปรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๘

เด็กหญิงกรกนก มาศเมฆ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๓๙

เด็กชายนิติภูมิ สาโรชวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงรมย์ธีรา ชัยสิริจิรวัชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กชายรัตพล พรหมขำ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๒

เด็กชายธีริทธ์ ณ  ถลาง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

กาลวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๔
เด็กชายรณชัย พลอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงวุฒิ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๖

เด็กหญิงณิชารัตน์ แก้วพิชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา คงวุฒิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กชายอนันตชัย คงวุฒิ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กชายธีระเดช ดงบัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายธนดล บัวลอย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๑

เด็กชายจารุภัทร ยศเมฆ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กชายศุภณัฐ ชุมช้าง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กหญิงเจนจิรา เดชอยู่เอียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๔

เด็กชายธนกร ทองประดิษฐ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๕

เด็กหญิงวิลาลินี ทัศเจริญสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กหญิงพัชราภา ลอยเลือน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กชายภูวริณ แสงอุทัศน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๘

เด็กหญิงกัญธิชา ประชุมรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๕๙

เด็กชายฉัตรชัย เอียมสกุล

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กหญิงวรรณิดา สถาพร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงบุณญาพร สารีรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๒

เด็กหญิงธีรนาฏ จันทร์แจ่มใส
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๓

เด็กชายกฤษฎา ชาตรีทัพ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กหญิงนิตยา แพ่งรักษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กหญิงประภาศรี สุภากร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๖

เด็กหญิงอารียา ชุมศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภมรสูตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กหญิงพัชราวรรณ อบโอ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กชายรัตนพงศ์ ทองยอด

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กชายภูพิรัฐ ชาญบำรุง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๑

เด็กหญิงนันทกานต์ สวัสดิปาน

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กชายพศุตม์ นาคผุด

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๓

เด็กชายสุราษฎร์ อินทร์หอม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๔

เด็กชายรัตนวัฒน์ ทองสง่า
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๕

เด็กชายสิทธิพล สุดสนิท
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กชายปุณณัตถ์ สุขศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๗

เด็กชายจักราวุธ พรหมอินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๘

เด็กหญิงสุชัญญา พูลมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กชายภูริชภานต์ วงศ์กราย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กชายธีรภัทร เกลียงมน

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๑

เด็กชายชานน ทองดอนหับ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๒

เด็กหญิงสุนิตา สารสิทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กหญิงชนาภา สังข์สินชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กชายสรวิษ ปานขาว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๕

เด็กหญิงโสภิตนภา อินทร์แก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๖

เด็กชายธนกฤต สมพงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กชายธนโชติ ทองเจือ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ยังประโยชน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๘๙

เด็กหญิงสรัลชนา มหาสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายปณณธร ผลรักษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กชายอัครัฐ สุขแย้ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กชายสุภัทร เรือนทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๓

เด็กหญิงสุริวิภา แก้วพิชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๔

เด็กชายกฤษราช นวนกิง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๕
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ขันทองดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กชายสัณหณัฐ ศรีรักษา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๗

เด็กชายชาญชล เกสรสุคนธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๘

เด็กชายวิศวะ ทีปะปาล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กชายชัยยพร ตังไพบูลย์

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา เพ็ชรพงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กชายณภัทร เพชรเรียง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กชายภูริ ปูยะติ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กหญิงเพลินตา ประชากุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กชายุยุทธจักร สุทธิเมฆ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กชายธีรภัทร เจริญเวช

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายยุทธพงษ์ พิมพ์ลอย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กหญิงชฎารัตน์ ศักดา

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายณัฐพงศ์ กลางรักษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กหญิงเขมจิรา แซ่เหลียง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มีเพียร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กหญิงนิสาชล มีศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๒
ว่าที ร้อยตรีขวัญฤดี

่

ศรีรักษา
๒๕/๕/๒๕๓๓

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๓
นางสาวศิริวรรณ ศรีโหมดสุข

๒๑/๑/๒๕๓๐
โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๔
นางสาวอรัญญา ด้วงเพชร

๑๒/๘/๒๕๓๒
โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กชายกวีพนธ์ อินทสมบัติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายกิตติพงษ์ อาจิตรนุภาพ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กชายนภเกตน์ นามมัน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กชายพงศกร อ่วมพัด

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายพศุตม์ มอยบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายพีรทัศน์ พัฒนะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายพุฒิพงศ์ อุ่นเรือน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กชายยุทธกร จรรยาภรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กชายรัชชานนท์ ทิพย์ญาณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กชายศุภวิชญ์ สมบูรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กชายอภิรักษ์ ชูราศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กชายอัษฎาวุธ คงเมือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงกรกนก ทับทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กหญิงเกศรา แซ่จิว

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กหญิงจิรนันท์ สว่างภพ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กหญิงธนัทพร เทือกสุบรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กหญิงนภัสสร เอียมบัลลังก์

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงผาณิตา อินทเชือ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กหญิงแพรทิพย์ กลินขจร

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงเมขลา สงฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงวณิชา ประทุม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงวราภรณ์ บัวลอย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กหญิงวิภาวดี แก้วพิชัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กหญิงวิสสุตา ศรีสุขใส

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ พันธ์สุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงอัญชิสา ทองล้วน

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กชายคุณานนต์ สุขมาลัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กชายจิราวุฒิ กลับผดุง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กชายชคัทพล เกิดวัน

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กชายดลณภัทร พิมลศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กชายธนภัทร อินทชาติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กชายธีระเดช ภูมิไชยา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กชายพีรภัฐ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายเมธัส ทองจันทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูศักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กหญิงณัฐชิตา วิสาละ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ มะลิวัลย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กหญิงณิชานาฎ ขวัญเฉือย

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กหญิงธีรนาฎ คงรอด

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กหญิงนฤมล ลำเจียกทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กหญิงนันธิญา สุขแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กหญิงพรปวีณ์ ดีวาจา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กหญิงภัทราพร อุทามนตรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงรุ่งนภา อินทร์ทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงวรัญญา คงทิพย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ ศิรินาโพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงเวศิญา ถินมะลวน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ช่วยชนะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ นวลนึก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงหฤทัย คัมภีร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กหญิงอติมา แก้วพิชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายชาคริต ทองปรอน

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กชายณัฐพงศ์ แดงมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์หัวโทน

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กชายวรากร แพชราช

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กชายวริทธ์ พิชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์ สมปรีดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กหญิงฐานิตา รอบคอบ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กหญิงฑิตยา แซ่งแตง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรธรรม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สงฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กหญิงพุฒินันท์ กุลศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กหญิงมณฑิรา แก้วนรา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายลลิตภัทร หมานพัฒน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กหญิงวริศรา กฎีคง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กหญิงวริษฐา อนันตราช

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กหญิงวัชราวดี สุขแดง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กหญิงศศิชา จันทร์พิทักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กหญิงศศิธร คชไกร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กหญิงศิรินญา ชูสุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปาณี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงสิรามล ฉิมพลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กชายกฤษฎ์ ศรีรอด

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองโสม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายชนาธิป ทองก่อนาค

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กชายชัชพิมุข สิงค์ผาสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กชายณัฏฐากร วีตระกูล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายธนพนธ์ ศิรินาโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายปรเมศ บุญเขียว

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายปุณณัตถ์ โชติศันสนียพงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กหญิงเกศกนก ชูสุวรรณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงชริสา วิโรจน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กหญิงญาณิศา ถินสะท้อน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงนภสร พูลทวี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กหญิงพรสินี ปลอดภัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงพรหมพร จันทร์ชู

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กหญิงพุธศดี สอนจิตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กหญิงภานุมาส พรรณทองดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงเมธาพร ชูประดิษฐ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กหญิงลลิตภัทร ชัยสงคราม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงสรญา สงฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงสุรอนงค์ ชูชีพ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๘
นายกะต๊ะ -

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กชายณัฐภัทร ยิงประสิทธิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

สุวรรณพานิช

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๑

เด็กชายนัธทวัฒน์ บุญวรรณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฤทธิธรรม

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๓

เด็กหญิงจุฑามาส บุหลันศรีชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญทิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๕

เด็กหญิงชนากานต์ คงช่วย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ศักดา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี เทียนอุทก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๘

เด็กหญิงนวนันท์ ชัยชำนิ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กหญิงนิชกานต์ จ่าแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงประภัสสร นามวัชระโสพิศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๑

เด็กหญิงปานิศา เมืองศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญญานุพงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กหญิงพุทธชาติ บุญพิชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กหญิงศิวพร ชูแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ แก้วช่วย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญพร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชาตรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กหญิงอภิชญา สมภักดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๒๙

เด็กชายธนพล ช่วงวัดหาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายวริทธิ

์

พรหมหีต
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กชายสุทธินัย แสนนาใต้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กชายอชานนท์ สวัสดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ เรืองเพ็ง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๔

เด็กชายอาณกร พรหมแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กหญิงเกศินี แซ่ซัว

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา สืบด้วง

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๗

เด็กหญิงพลอย ทิพย์ประชาบาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แก้วกลับ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กหญิงมาริษา ขวัญแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กชายวริทธิ

์

จุทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญนิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๒

เด็กชายอภิชัย เพชรเรียง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กหญิงกัญญพัชร อินทมะโน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กหญิงจิดาภา นาคกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๕

เด็กหญิงธนเนตร ศรีสมพร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๖

เด็กหญิงเบญจมาศ รุ่งคลัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กหญิงศรีวรารัตน์ สุทธิรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จิตจำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๔๙

เด็กหญิงสุภารัตน์ บุญกระจ่าง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงณัฐสุดา เพชรรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส วรพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองไสย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๓

เด็กหญิงวรัมพร เถียรวิชิต
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กชายศุภณัฐ พักเกาะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กหญิงจันทการต์ เจริญลาภ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๖

เด็กหญิงโสภิตา พรมพงศ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๗

เด็กชายวิชยุตม์ เพชรศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กหญิงชญาดา วานิช

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กหญิงพรรษกร ปนทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักทะเล

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กหญิงชนากานต์ พรหมวิเศษ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กหญิงพรฤทัย ทิพย์ชิต

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๔

เด็กหญิงสุณีรัตน์ กระวี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๕

เด็กหญิงคณิศร เหล่าศรีวรพันธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เรืองศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กหญิงวีรยา แพงดา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๘

เด็กหญิงอทิติยา อินทาราม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๖๙

เด็กหญิงญาณภัทร ทองวิรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กหญิงเบญจมาศ กลับรินทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กหญิงปทมวรรณ คงคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๒

เด็กหญิงพรธิตา เพชรมณี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๓

เด็กหญิงศรีประภา ไชยเทพ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กหญิงสุกัญญา คงเพชรดิษฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กหญิงสุมิตรตรา ขมัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา ทองคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พริงแปน

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๘
เด็กหญิงละอองทิพย์ เรืองอุไร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๗๙
เด็กชายศุทธวีร์ ทองโชติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กชายวรพล น้อยกรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๑

เด็กหญิงอิงฐิตา เพชรสงวน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

จรูญรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๓

นางสาวอังรายา ทาทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๔

นายพันธกานต์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๕

เด็กชายวรุตม์ โมสืบแสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กหญิงลำใย ใจดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๗

เด็กชายธันวา แก้วนิคม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ รอดเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กชายพรเทพ ประครองใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ สกุณา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๑

เด็กชายสหรัฐ อรุณจินดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๒

เด็กหญิงวริษา อินทร์บำรุง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กชายคมกริช คีรีมา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๔
นางสาวเบญจวรรณ มิตร์ลาต

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๕

เด็กหญิงปสุตา ศรีอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๖

นางสาวศศิธร เทพทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๗
นายธีรดลย์ แสงจำนงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๘
นางสาวศิริวรรณ พริกบางเข็ม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๑๙๙

นางสาวจันทรรัตน์ เพชรพิฆาฎ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๐
นางสาวธิดารัตน์ คงสีจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๑
นางสาวพิยาดา พุทธกูล

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๒
นางสาวสรัลพร เพ็งชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๓
นางสาวจิราภรณ์ วิชัยดิษฐ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๔
นางสาวปฐมาวดี พรหมชิต

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๕
นายณัฏฐกิตต์ ปทาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

รามสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๗
นางสาวเปรมฤดี สุขสม

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๘
นางสาวรัชดาภรณ์ บำรุงรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๐๙
นางสาวรัตนาวลี จงจิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๐
นางสาวสิริยากร วารีวนิช

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๑

นางสาวจุฑารัตน์ มาศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๒

นางสาววิมพ์วิภา เคลือบสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๓
นางสาวกัญญารัช ขันน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๔
นางสาวณัฐชา หมืนภูสี

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๕

นางสาววรรณนิษา เส้นเกษ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๖

นางสาวเสาวภาพร ชัยประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๗
นายธีรนันท์ อำนวยพูนสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๘

นายนพรัตน์ ตรีทองนวล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๑๙

นางสาวบัณฑิตา สุดใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๐
นางสาวแพรเพชร มังมี

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๑
นายนนธิวัฒน์ ขุนธน

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๒

นางสาวจันทร์จิรา ชูยศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๓

นางสาวกัลยรัตน์ บุบผาคร
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๔
นางสาวปยนุช มุณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๕
นางสาวภัททิรา สุวรรณวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๖

นายภูดินันท์ อบมาสุ่ย
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๗

นางสาวรัชนีวรรณ หมืนราม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๘
นางสาวอาภัสรา ทิพย์เพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๒๙
นางสาวพัทธ์ธีรา เทพนวล

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๐
นางสาวภัทริยา พร้อมประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๑

นางสาวฐิมาพร วิเชียรวงศ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๒
นายภานุวัฒน์ แสงอาวุธ

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๓
นางสาวอรอุมา สามงามพุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๔

นายจำนง เศรษฐเชือ

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๕

นางสาวอารญา ใจตรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๖
นางสาวกรรณิการ์ คะวะคะมิ

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๗
นางจรรยา กุลชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๘

นางจารุวรรณ รักษ์รอด

๒๓/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๓๙

นางจิราภรณ์ สมฤดี
๒๖/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๐
นางธิดาวัล จรัลศิลป

๑๒/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๑
นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณภาค

๓๐/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๒

นางวรวดี ไชยนาเคนทร์
๒๒/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๓

นางสาววิยะดา วิจารณ์
๒๒/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๔
นางสาวศิริพร บัวเพ็ง

๐๔/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๕
นางสาวสุวิญชา หีตทิม

๑๓/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๖

นางสาวอรอุมา บัวลอย
๒๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๗

นางสาวอริย์สร ภูริอัครวณิชย์
๐๘/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๘
นางอุฬาริน รู้พันธ์

๑๐/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๔๙
นายเกียรติศักดิ

์

ประชุมรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๐
นางเยาวดี ศักดิแก้ว

์

๐๗/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ครนิยม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๒
เด็กชายศรัณย์ จุนนาวา

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๓

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ รัตนารมย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๔

เด็กหญิงรัชนีกร วิบูลย์เขตร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๕

เด็กชายแมนสรวง ศรีเทพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๖
เด็กชายกนก วีรตระกูล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ สีจุ้ย
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๘

เด็กชายปยทัศน์ จำนงค์รัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๕๙
เด็กชายเกริลไกวัล โรมรัญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กชายตรีรัตน์ ทาพัด

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๑

เด็กหญิงธัญชนก อินทร์จันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา มุ่งฝูงกลาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ ลุยภูมิประสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๔
เด็กหญิงศิริภัสสร สมบุญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๕

เด็กหญิงสิรินทร สมบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๖

เด็กหญิงศิรภัสสร มณู
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กหญิงสุวันทานี วิเชียรพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กหญิงธนพร คีรีสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๖๙

เด็กหญิงชมพูนุท เกริกชัยวัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กหญิงนลธิชา บุญมาก

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กหญิงพิมพิศา แก้วตาทิพย์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

นนท์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๓

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เวชกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๔

เด็กชายประณต ศานติพิบูล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กหญิงนันทกาน แสงจินดา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๗

เด็กชายธนพล โยธากุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๘

เด็กหญิงเปมิกา จันทร์ภูชงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๗๙
เด็กชายชยธร กองหิรัญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กหญิงชลธิชา ช่วยบำรุง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๑

เด็กชายวัชระพล ศรีสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๒

เด็กหญิงสุธีธิดา วงศ์เพ็ญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๓
เด็กชายสัณฐิติ บุญก่อสร้าง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๔
เด็กหญิงชมพูนุท แจ่มใส

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๕

เด็กหญิงศศิประภา ซือสัตย์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๖

เด็กหญิงอริสา สุทธิแพทย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กหญิงมนทกานต์ บุญเทียม

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๘

เด็กหญิงฐนิตา ใสสะอาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๘๙

เด็กชายเกียรติยศ นาดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กชายสันต์ภพ พุฒทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุญทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ปยกาญจน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๓

เด็กหญิงนัสนันท์ ศิริพรหม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กหญิงอาภัสรา พลภักดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๕
เด็กชายเดชวิชัย แซ่ด่าน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๖

เด็กชายอิทธิชัย น้อยจินดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๗

เด็กหญิงเกวลิน สังข์กูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๘
เด็กหญิงชุลีพร แสนทวี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กหญิงสุธาพร สุขจิตต์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กหญิงอรุณรัตน์ เมฆไลย

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กหญิงขวัญนภา บุญญาสิทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กชายธิเบศน์ พรหมจันทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กชายรัตนพล รุ่งวัฒน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กหญิงณัฐชยา แซ่โตว

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงธนัญญา คนชม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงธัญวรัตษ์ อินทมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กหญิงสุธาสินี ดวงพุมเมศ

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงธนวรรณ เหมทานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กหญิงธัญชนก กำมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๒

เด็กหญิงรัตนาวดี แปนขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๓

เด็กหญิงวรัชยา ชะอุ่มพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กหญิงอักษราภัค ทองขำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๕
นางสาวบุณยาพร ฤกษ์เกษี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๖

นางสาวรัตนา เหมทานนท์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๗

นางสาวจันทิมา รักษาราช
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๘
นายภูริเดช รักษ์จันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๑๙
นางสาวจันทิมา หนูแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๘ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๐
นายธนทร คลลำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๑

นายภานุวัฒน์ เทือกสุบรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๒
นายณัฐพงษ์ สงเกิดทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๓

นางสาวฐิตาภา นรากลำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๔

นางสาวณัฐธิดา สินสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๕

นางสาวศิริพร เกษเพ็ชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๖
นางสาวสุดารัตน์ น้อยจินดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๗

นางสาวอุทัยวรรณ จันทร์เหล็ก
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๘

นางสาวสุณี ดำสอน
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา วัดท่าสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองแสงแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงศรัญญา สอิงทอง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๑

เด็กหญิงพรพณา กายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๒

เด็กชายนฤปนาท แสงศักดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

จรูญรักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กหญิงนาตยา แก้วอำไพ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๕

เด็กชายอนิรุตร์ สิงห์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๖

เด็กชายกัมพล เพชรเสด
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กชายณัฐดนัย คงเกษตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กชายธนภัทร หนูนารถ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๓๙

เด็กชายชยพัทธ์ ไชยรัชฎ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงสุพัตรา ม่งคชา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๑
นางสิริรัตน์ สังวาลไชย

๑๐/๕/๒๕๑๖
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กชายสิทธิพงศ์ ทิมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๓

เด็กชายจตุพล วงษ์สวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๔

เด็กชายวรเมธ สุจจิต
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๕
เด็กชายภัทรนันท์ กาญจนา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๖
เด็กชายพีรภัทร เพชรชู

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๗

เด็กหญิงภัทราวดี คงพูล
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๘

เด็กหญิงณัฐวดี ทองฉิม
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กหญิงวรารัตน์ ดำใส

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กหญิงสุพัตรา มากจุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๑

เด็กหญิงวรรณิดา แสงแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เพชรทองเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กชายพงศกร คงแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กชายสรพงษ์ สงฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓๙ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๕

เด็กหญิงภัสรา ชุมทอง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๖

เด็กหญิงกชกร หัสพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กหญิงสิรินภา พุ่มเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กหญิงธิดาลักษณ์ เผือกสุวรรณ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๕๙

เด็กหญิงวาเศรษฐี ตราชู
๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กหญิงณัฐฬดา มูสิกะ

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๑ เด็กหญิงปรางค์นรินทร์
จำนงค์จิตร

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ ปงติบ

๊

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๓

เด็กหญิงอาจาริยา ทองประดิษฐ์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กชายสิทธิพร พูลแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กหญิงศิรภัสสร ขุนทน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๖

เด็กหญิงพิยะดา กรงไกรจักร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๗

เด็กหญิงธารจิตร ว่องวิทยากุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กหญิงสุนิษา เหลือสม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กหญิงวริศรา เรืองศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายสมคิด พูลแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๑

เด็กชายณัฐพงศ์ คงระเรือย

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๒
เด็กชายวุฒิชัย หนูหยู่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงเรือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๔

เด็กหญิงวศิณี คงพูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๕

เด็กหญิงนพมาศ บุญวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๖
เด็กชายธีรชาติ ทองคำแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๗
เด็กชายชัยวัฒน์ รามจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๘

เด็กหญิงปนทอง ชูขำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๗๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทุนชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กหญิงศิริภา วัชรเสรีวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๑
เด็กชายภูริพัฒน์ มาศสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๒

เด็กชายปริญญา สามงามแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พลสวัสดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กชายธนชัย จงจิตต์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กชายพัฒธิพงศ์ สมหมาย

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๖

เด็กหญิงศศิวิมล เกียรติศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๗

เด็กหญิงหฤทัย จรขำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๘
เด็กชายประสิทธิชัย

์

นาคพังกาญจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๘๙
นายณัฐภัทร จอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๐ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๐
นางสาวเก็จมณี จานน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๑

นายพันธ์ณรงค์ มากนวล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๒
นายรัชชานนท์ อธิกิจเรืองชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๓

นายรณฤทธิ

์

ปานหมี
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๔

เด็กชายมาตุภูมิ ทีปะปาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๕

เด็กหญิงดุษฎา วงศ์อุทัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กหญิงอนุธิดา ประดิษฐพร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๗

เด็กชายจักรกฤษ ณ ฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๘

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ฤกษ์อุไร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กหญิงปยธิดา พูนพิพัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กหญิงสุนิตา ชัยยัง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทรัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วนพคุณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กหญิงพรรณศิริ สุวรรณเสน

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กหญิงศรัญญา สืบรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กหญิงสุชาดา ภริงคาร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กชายณัฐภัทร ชูขาว

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายธีรยุทธ์ บุญปล้อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายอติพล สุพรรณพงศ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กชายอนุพงษ์ ทิวคง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กหญิงกรมณี อเนกศักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กหญิงกัญชพร ธาระมนต์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๒
เด็กหญิงกัญชพร สิทธิประการ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๓
เด็กหญิงจันทราทิพย์ วงษ์สวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วรรณะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร เทพคง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กหญิงณิชารีย์ หวานแหว่ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๗

เด็กหญิงนงนภัส ศรีเทพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๘

เด็กหญิงนิชนันท์ พหลภักดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองส่งโสม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กหญิงภรภัทร สายบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๑

เด็กหญิงภัทรธริยา มากแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๒

เด็กหญิงภัทรนินท์ ศรีพุทธา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กหญิงสมฤทัย หลวงปลอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กหญิงสัสดาวดี น้อยยศ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๑ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ บุญชุม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๖

เด็กหญิงสุวนันท์ พิษครุฑ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กชายสุวภัทร มิตรสมพร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๘

เด็กหญิงอภิษฎา สารพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๒๙

เด็กชายคนัสนันท์ คล้ายอุดม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูพนม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กชายธีรพงศ์ ปานขาน

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๒

เด็กชายปฐณ์ บุญกลับ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๓

เด็กชายมงคลชัย นวลละออง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงนุชจรี กองกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงปณิตตา สว่างใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๖

เด็กชายปฐมพร รอดโหม้ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๗

เด็กชายภัทรพงศ์ หนูพัฒน์กุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงนริศรา ศรีอ่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงปริฉัตร อินทร์เนือง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กหญิงอาธิตยา อินคง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๑

เด็กชายภูริพัฒน์ สัมพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ศักดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๓
เด็กหญิงปาริชาติ ชูสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๔

เด็กชายณัฐพล แซ่ก้าว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมคลองศก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

เมืองพร้อม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายวิริทธิพล

์

จิตมาตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๘

นางสาวพุธิตา แสงบ้านยาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๔๙

นางสาวกนกอร ขุนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๐
นางสาวชไมพร โกหนด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๑
นางสาวจุฑารัตน์ บูรณะพงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๒

นางสาวพรรณรษา แมนปล้อง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๓

นางสาวเพชรไพลิน รักวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๔
นางสาวศิริลักษณ์ พลขัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๕
นางสาวอรนิช คิโนชิตะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๖

นายเกียรติศักดิ

์

แก้วนพคุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๗

นายชยณัฐ ชูจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๘
นางสาวปรียารัตน์ พิทักษ์แทน

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๕๙
นางสาวปทมา วุฒิพงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๐
นายพุฒิพงษ์ ยาวาป

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๑

นางพิมรภัทร เนาวโคอักษร
๑๐/๔/๒๕๑๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๒
นางสาวหทัยทิพย์ พลายด้วง

๑๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๓

นางสาวอาชิรญาณ์ เกษสุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๔

เด็กชายกฤษณะ มลมาลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

อภัยวงศ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๖
เด็กชายธราดล อบโอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๗

เด็กชายนพดล พลสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๘

เด็กชายพันธ์รัฐ สัมมาอาภัต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๖๙
เด็กชายวงศกร วงค์อำพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กชายสัณหณัฐ พรพัชรสันติกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กาญจนะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๓
เด็กหญิงจีระนันท์ พจนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๔
เด็กหญิงชฎารัตน์ บุญชิต

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๕

เด็กหญิงชลนิภา จันทร์เพ็ชร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๖

เด็กหญิงดลพร โดดนาดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๗
เด็กหญิงนฤมล ภาสพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ไกรวงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๗๙

เด็กหญิงเบญญาภา ไพบูลย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กหญิงปภาวี สมเกือ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปรีชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๒
เด็กหญิงปุญญิศา จำเนียร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๓

เด็กหญิงพัชราวดี นันทคีรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๔

เด็กหญิงมนฤดี แทนปู
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๕
เด็กหญิงวนิดา บำรุงมิตร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๖
เด็กหญิงศิรินภา จินาเหงียบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ขาวจิตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๘

เด็กหญิงอรอุมา พรหมนิรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๘๙
เด็กหญิงอัจฉริยา แสงจำนงค์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กชายกายสิทธิ

์

ดีแท้
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๑

เด็กชายเทวฤทธิ

์

แสงจำนงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๒

เด็กชายพนุเดช สมศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๓
เด็กชายสันต์ ขาวขันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๔
เด็กหญิงโชติมา เวชกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๕

เด็กหญิงปริญดา บุตรเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๖

เด็กหญิงพัณณิดา สายรืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๗
เด็กหญิงสิริวิมล ไวยบุรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกิดขาว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๔๙๙

เด็กชายภูวดล ครุยทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กชายรวิฤทธิ

์

เขตอนันต์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กชายเลิศศิริ ศิริเลิศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กหญิงกนกพร ศรีปลอด

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีปลอด

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กหญิงชลธิชา รัตนกาญจน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กหญิงชลลดา รัตนกาญจน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กหญิงนันทฉัตร ฤทธิกุล

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กหญิงเบญญา กิรวาที

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กหญิงปภาวดี คงแย้ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กหญิงพัชรพร สิงหชาติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สระทองแปน

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๑

เด็กหญิงรัชฎาพร ทัศเรณู
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๒
เด็กหญิงลลิตภัทร กลับละออง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กหญิงวราภรณ์ เรืองทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๔

เด็กหญิงศิลดา นุกูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๕

เด็กหญิงสกุลทิพย์ จงจิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๖
เด็กหญิงสุพรรณดา ส่งฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๗
เด็กหญิงอรทัย ปกปน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๘

เด็กหญิงอาทิตญา สุดประเสริฐ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๑๙

เด็กชายกฤษฎา ทองโสม
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กชายกวีกานต์ บุญมา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๑
เด็กชายกิตติพงษ์ โจรพ่าย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๒

เด็กชายเจษฎาพร วัลย์เครือ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ โอกาศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๔
เด็กชายพงศกร ทุมทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๕
เด็กชายภคนนท์ ศักดา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๖

เด็กชายภาสกร พัฒน์คล้าย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๗

เด็กชายรติกร สงฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๘
เด็กชายวรากร กระดานพล

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๒๙
เด็กชายวิทยา อุดมรัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กชายรักษ์วีรภัทร บุญอ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๑

เด็กชายศราวุธ วิชิตเชือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๒
เด็กชายศุภวัตร ยศเมฆ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๓

เด็กชายสรธัญ คำเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ชุมเมฆ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๕

เด็กชายอัมรินทร์ รุนไธสง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๖
เด็กหญิงเกวลิน อนุสรณ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๗

เด็กหญิงปุญญิศา โตกลัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๘

เด็กหญิงศิวพา บำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กหญิงอนงค์นาถ มัชฌิม

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กหญิงอมรทิพย์ พัฒน์สังวาลย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๑

เด็กหญิงอรษา ไกรสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญเชิด
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๓
เด็กหญิงเสาวรส ก้องวัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๔
เด็กหญิงศิรดา สีมีพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยยุทธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ราชวงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๗
เด็กหญิงชลณิชา มณีลำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๘
เด็กชายคัมภีร์ น้อยปาน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๔๙

เด็กชายศราวุฒิ พลภักดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กชายสรณ์สิริ อยู่สำราญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๑
เด็กชายสหเมธัส คุ้มประยูร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๒
เด็กชายสุธิชัย ทองที

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๓

เด็กหญิงกุลสตรี ศรีเผือก
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๔

เด็กหญิงเกสรินทร์ แก้วมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กหญิงทอฝน ศรีพรหม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ฤทธาภัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๗

เด็กหญิงปาริษา ศรีปลอด
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๘

เด็กหญิงพัชราพร คล้ายกลิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กหญิงพิมพิศา พลสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กหญิงเริงฤดี ศิลปวิสุทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๑

เด็กหญิงวาสนา แก้วพินิช
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๒

เด็กหญิงริภาภรณ์ มิตรสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กหญิงสโรชา สายรืน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๔
เด็กหญิงสุพิชญา วิชัยดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๕

เด็กหญิงอรนันท์ ทิพามณีกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๖

เด็กชายจักรินทร์ ภู่ประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ชัยนาคิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๘

เด็กชายธนุพงศ์ ทิพย์นุรักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๖๙

เด็กชายธาดา บุญศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กชายภาสกร บุญส่ง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๑
เด็กชายยงยุทธ เพชรมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๒

เด็กชายวิชชุกร พรหมขวัญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๓

เด็กชายสุนทร สุนทะมาตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๔
เด็กชายอนุพงศ์ ทองน้อย

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๕
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สงฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๖

เด็กชายปวริศร์ จีระลักษณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๗

เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์ กาญจนะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ แก้วทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๗๙
เด็กหญิงสุนิษา นนท์เจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงสุนิสา เพชรทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำธะริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๒
เด็กชายศรัณย์ คุณวิจิตต์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๓
เด็กหญิงอรวี นพฤทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๔

นายชินดนัย เสริมศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๕

นายภูริวัฒน์ เจริญภักดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๖
นายมนุเชษฐ์ แซ่เลียว

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๗
นายวชิรวิทย์ สูกี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๘

เด็กชายศาสตร์ตรา ส่งฤทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๘๙

นางสาวกนกวรรณ หวามา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๐
นางสาวกัญญารัตน์ วิสาละ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๑
นางสาวขวัญพิชชา พจนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๒

นางสาวจริญญา จิตรสม
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๓

นางสาวธมลวรรณ ศรภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๔
นางสาวนัฐติยา บุญเกียรติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๕
นางสาวบุษกร นวลลักษณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๖

นางสาวพัชราภา บุญชิต
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๗

นางสาวสรารัตน์ อ่อนหาดพอ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๘
นางสาวสาลี ภิรมไทย

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๕๙๙
นางสาวอบลวรรณ สุวรรณทิพย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๐
นายปุรเชษฐ หลเมฆ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๑
นางสาวเมย์ศินี ภาคย์พูนผล

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๒
นายคุณากร คงคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กหญิงจิรารัตน์ คชเชนทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๔
นายอภิเชษฐ์ อินทรสาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๕
นางสาวสุภนิดา ต้นตาลเดียว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๖
นายธีรภัทร เทพทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๗
นายศุภกร แก้วอุดม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๘
นายสราวุธ เชือทอง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๐๙
นางสาวพัชรา ชูรอด

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๐
นางสาวเยาวลักษณ์ มากดำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

ไทยปาน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๒

นายภูธเนศ แสงจำนงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๓
นายธนาธิป พรหมพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๔
นายพิษณุ รัตนูปกรณ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๕

นายศุภวิชญ์ เพชรศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๖

นายสามารถ หน่อปา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๗
นายอนุพงศ์ แซ่เลียว

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๘
นายอิทธิเดช แก้วมี

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๑๙

นางสาวกรรณิการ์ เทพทัศน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๐
นางสาวจันทร์จิรา ชัยรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๑
นางสาวธัญสินี จันทร์ชนะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๒
นางสาวนิตยา แสงเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๓

นางสาวศิริพร ทิพย์รวย
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๔

นางสาวสวรรณยา วงษ์ถาวร
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๕
นางสาวหฤทัย รักการ

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๖
นางสาวอาริยา เนียมหอม

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๗

นายจตุพล แก้วพรหม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๘

นายธนกร อินชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๒๙
นายศิวรักษ์ จันทร์ช่วง

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๐
นายสิทธิกร ขุนเสถียร

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๑

นายสิรพัชร คำดวง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๒

นางสาวตติยา เศรษฐเชือ

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๓
นางสาววันวิสาข์ อ่อนเมืองดง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๔
นางสาวอังคณา ฤทธิธรรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๕

นายชัยพิเชษฐ์ ศรีอักษร
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๖

นายภูวเดช ไกรสิทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๗
นายสุวรรณนิตย์ สุขชนะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๘

นางสาวกรรณิการ์ แก้วสุขศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๓๙

นางสาววาสนา บุญอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๐
นางสาวอมรรัตน์ พังทูน

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๑
นายสรณ์สิริ แค้นคุ้ม

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๒

นางสาวณัฐพร ทิพย์โท
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๓

นางสาวสุพิชญา ฐิตาปุรเชษฐ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๔
นางสาวเจนจิรา สีเมฆ

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๕
นางสาวศศิประภา ประมวล

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๖

นายเกียรติศักดิ

์

อภัยวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๗

นางสาวเนตรนภา ชัยรักษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๘
นางสาววันทการต์ พิบูลย์สวัสดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๔๙
นางสาวบุญญิสา พลรักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๐
นางสาวเมยจันทร์ ศรีจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๑

นางสาวศรัญญา คล้ายกลิน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๒
นางสาวศศิประภา ขาวจิตร

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๓
นางสาวสุวิมล นนท์เจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๔

นายเจริญศักดิ

์

พัฒน์ชู
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๕

นายศุภกานต์ สุขขี
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๖
นางสาวจันจิรา อุ่ยพัฒน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๗
นางสาวธัญชนก ผลาหล

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๘

นางสาวนรีกานต์ ช่วยทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๕๙

นางสาวรัตนาภรณ์ สาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๐
นางสาวมณฑิรา เพชรชนะ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๑
นายธีรศักดิ

์

วงษ์มา
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๒

นายนฐกร บุญแทน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๓

นางสาวละอองดาว สมวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๔
นางสาวลาวรรณ แดงเวชงาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๕
นางสาววรัญญา หนูชู

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๖

นางสาวอังศุมาลี ชัยธานีนิคม
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๗

นายสิทธิกรณ์ ชูศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๘
นางสาวจันทรวิมล ศรีรักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๖๙
นางสาวนิศาชน แพ่งรักษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กชายเจษฎา ขำหวาน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๑

เด็กชายศักดา สุระกาหล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๒
เด็กชายสิขรินทร์ หมวดทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๓

เด็กชายสุชาพัฒน์ สุวรรณเชษฐ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๔

เด็กชายอนุวัช พรัดวิเศษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๕

เด็กหญิงกัลยา ศรีนิล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๖
เด็กหญิงจันทนิภา วุฒิรักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช พรหมดำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ รอดเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๗๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวสังข์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กหญิงณัฐชา ทองวิเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บัวรอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๒

เด็กหญิงณัฐพร นิจจันทร์พันศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๓
เด็กหญิงณัฐวดี กิจใบ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๔
เด็กหญิงตวงทรัพย์ สาเรศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๕

เด็กหญิงธารีรัตน์ ถนิมกาญจน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๖

เด็กหญิงธิฆัมพร พรหมภารักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๗
เด็กหญิงนันท์นภัส วงศ์พนม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๘
เด็กหญิงนุชนาถ สาเรศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๘๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ดีนิสัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๐
เด็กหญิงปธิตา ฤทธิกุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๑
เด็กหญิงปพิชญา ชูเพชร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๒
เด็กหญิงปาริชาติ ทองสุภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๓
เด็กหญิงปยกาญจน์ คุ้มเสน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๔

เด็กหญิงพรไพลิน สายเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ปาลคะเชนทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๖
เด็กหญิงพิมพิศร พัชตพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๗

เด็กหญิงภคพร จักราพงษ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๘

เด็กหญิงภัทรวดี พานทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๖๙๙
เด็กหญิงรัตนะวดี จิตราภิรมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๐
เด็กหญิงวชิราภา สุขอุ่น

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๑
เด็กหญิงวรรณิศา ไกรนรา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๒
เด็กหญิงวริศรา คงวิจิตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๓
เด็กหญิงวศินี กังวาล

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๔
เด็กหญิงวันวิสา นกเส้ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔๙ / ๒๗๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ แก่นจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๖
เด็กหญิงศศิกานต์ สุขแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๗
เด็กหญิงศิริขวัญ พละแสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๘
เด็กหญิงศิริยา บัวแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๐๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ พละแสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๐
เด็กหญิงสิริพร ขาวจิตร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๑
เด็กหญิงสิริยากร ฤทธิกุล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี เกิดมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๓

เด็กหญิงสุนิสา พันต่วน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา เศษธนู

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๕
เด็กหญิงสุภาพร ไชยเพ็ชร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๖

เด็กหญิงสุภาวดี บัวแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๗

เด็กหญิงอนุสรา ไชยราช
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๘
เด็กหญิงอรปรียา ใจทัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๑๙
เด็กหญิงอาทิตติยา วิเชียร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา รัตนพลแสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ เมืองขมิน

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๒
เด็กหญิงศิริวรรณ รองเมือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์ดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๔

เด็กชายดัสกร พันธุรักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๕

เด็กชายธเนตร จันนำคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๖
เด็กชายโยธา แก้วผาสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๗
เด็กชายวิทวัส เพชรล่อง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๘

เด็กชายสราวุฒิ ปานนุ้ย
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๒๙

เด็กหญิงกัลยพร แสงตาขุน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กหญิงเกตน์สิริ สัมพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๑
เด็กหญิงขวัญแก้ว ศรีสุวรรณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สุวลักษณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๓

เด็กหญิงณัฐพร ศรีชาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๔
เด็กหญิงณิชารีย์ สาเรศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๕
เด็กหญิงดวงฤดี จันทฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส นุ่มนวล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๗

เด็กหญิงผกากรอง สุขอุ่น
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๘
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ รอดเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๓๙
เด็กหญิงรติรส เทพเฉลิม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กหญิงศิญาณี สุนทรา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๑

เด็กหญิงศิริประภา จันทร์สว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๒
เด็กหญิงศุภนุช ศักดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๓

เด็กหญิงสุภาศินี เมืองนอน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๔

เด็กชายศุภณัฐ ทองสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๕

เด็กหญิงสุธาวัลย์ อุไรโรจน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๖
เด็กชายกฤษณรรฐ์ ช่วยพัฒน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๗

เด็กชายทรงพล ขจร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๘

เด็กชายนลธวัช ฤทธิกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๔๙
เด็กชายภคพล สาม

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๐
เด็กชายภานุพงศ์ เทียวแสวง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ คงเนียม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๒

นายสุรเชษฐ์ แสงแดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๓
เด็กชายอนุสรณ์ แดงกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๔
เด็กชายอาทิตย์ เหนือกอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ บุตรจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์เต็ม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์นุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๘
เด็กหญิงฐิติมา ประทุม

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๕๙

เด็กหญิงณัฐริกา น้อมเกตุ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กหญิงณิชารีย์ แปนทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนวิลัย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ดวงแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๓

เด็กหญิงอริสา ทองปสโน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๔

เด็กหญิงอัญชิสา พรมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๕
เด็กหญิงอินทิรา รุจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๖
เด็กชายนครินทร์ สาริขา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๗

นางสาวสุธิดา ไกรนรา
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๘

นางสาวอัญลักษณ์ ศักดามี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๖๙
นางสาวขวัญฤดี แก้วอำไพ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๐
นางสาวจาริวรรณ วิเชียรรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๑

เด็กชายกสุพงษ์ อนุรา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๒

นางสาวนำทิพย์ บุญญะ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๓
นางสาวหัทยา ช่วยชนะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๔
นางสาวกมลรัตน์ พัฒแทน

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๕

นางสาวคัทลียา ภูมุสิก
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๖

นางสาวธัชนก ทองสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๗
นางสาวนภัสสร แก้วนาไส

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๘

นางสาวศิริรัตน์ ทิพย์กรด
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๗๙

นางสาวศิศิรากร กิจเจริญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๐
นางสาวสร้อยสิริณ โตทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๑
นางสาวสิรินทรา ประพันธ์บัณฑิต

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๒

นางสาวสุชาดา โรจน์วิเชียรรัตน์
๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๓

นางสาวสุวภัทร เพชรคีรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๔
นายภานุพรหม อินทสด

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๕
นายณัฐภัทร มีเผือก

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๖

นายสิทธิเดช เคนโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๗

นางสาวพัชรี รัตนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๘
นายภูมิพัฒน์ รัศมีชัยศิลป

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๘๙
นางสาวรังสิมา วัญญา

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๐
นางสาวอินทิรา รัตนกุล

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๑

นายจีรเดช เกาซ้วน
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๒
นายอนุวัตร อภิโมทย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๓
นางสาวจันทร์เพ็ญ เอ้งฉ้วน

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๔

นางสาวปยนุช พิมพ์ดัง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๕
นางสาวพัชราพรรณ สรรพา

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๖
นางกมลรัตน์ คะตะโต

๐๑/๐๖/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๗
นางกัญจนา สมชาติ

๐๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๘

นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร
๑๘/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๗๙๙

นางสาวช่อทิพย์ ทองมีสุข
๑๒/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๐
นางทัศนีย์ นวลกุ้ง

๑๗/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๑
นางธิดารัตน์ แซ่เลียว

้

๒๓/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๒
นายนพดล ศรีสุข

๑๔/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๓
นางสาวนันทญา บรรณราช

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๔
นางปฐมา ชูศักดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๕
นายประเสริฐ จันทร์ทัน

๒๐/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๖
นางสาวมณีรัตน์ ศิริมาศ

๑๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๗
นางสาวสมฤดี กลับรินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๘
นายสมศักดิ

์

บัวหนุน
๐๔/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๐๙
นางอังคณา แก้วเมือง

๒๘/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๐
นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๑

นายโยธิน นวลมุสิก
๑๐/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๒
นายนิติธร ขุนจิตร์

๑๕/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๓

นายโชติวิชช์ อารีย์โรจน์กุล
๒๐/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๔

นายภานุวัฒน์ แก้ววันเพ็ญ
๑๒/๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๕

นายจักรพันธุ์ เติมรักษ์
๒๗/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๖
นายธนวัตน์ รัตนคำ

๒๔/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๗

นางสาวนิศาชล บุนนาค ๘/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๘

นางสาวพรรณพษา เพ็ญศรี
๒๘/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๑๙
นายธีรวัตร หมากประดับ

๓๐/๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๐
นายธนพล รัตนคำ

๒๓/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๑

นางสาวคียาปจน์ ใจรักษ์ ๓/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๒

นางสาวลัดดาพร แซ่เยือง

้

๘/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๓
นางสาวกัลญา วาตะสลาย ๑/๗/๒๕๓๘ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๔
นายเกียรติศักดิ

์

แซ่อุ๊น
๑๑/๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๕

นายทวีศักดิ

์

หมากประดับ
๒๐/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๖

นางสาวญาดา นิวรณุสิต ๑/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๗
นางสาวพูลวิมล จันทร์ศรี

๑๓/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๘
นายนภนต์ บุญทัน

๒๑/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๒๙

นายจักรพรรณ สัตถาพร ๗/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๐
นางสาวธัญญลักษณ์ ดวงขวัญ ๘/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๑
นายสวราชย์ ชินวงศ์

่

๘/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๒
นายศิลามณี อมรวรวิทย์

๑๙/๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๓

นางสาวอัฐภิญญา รัตนพันธ์
๑๓/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๔

นางสาวจุติพร ลีลำ
๒๗/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๕
นางสาวลักษิกา ศรสิทธิ

์

๒๘/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๖
นางสาววงศ์ศิริ หมุนสมัย ๔/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๗

นายชวิน กิงรัตน์

่

๑๑/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๘

นายเอกรินทร์ หนูขาว ๑/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๓๙
นายเอกราช หนูขาว ๑/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๐
นางสาวปวิชญา เพชรรัตน์ ๔/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๑

นางสาวเพชรลดา ไชยคุณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๒

นางสาวจริยา โรจน์สุรางค์
๒๓/๙/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๓
นางสาวปราณี พลศักดิ

์

๔/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๔
นางสาวประภาพร พลศักดิ

์

๒๔/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๕

นางสาวณัฐนรี โสมคง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๖

นายไชยวัฒน์ หนูพรมจันทร์ ๗/๘/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๗
นายยศกร แสงกุล

๒๗/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๘

นายณรินทร์ ปราบปญจะ
๒๖/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๔๙

นางสาวอำพรเพชร สืบสวน
๓/๑๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๐
นายพีรพงศ์ พิทักษ์วงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๑
นายณัฐวัฒน์ พรเจริญลาภยิง

่

๓๑/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๒

นายชนาธิป ซ้ายพิพันธ์
๑๕/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๓

นายกิตติศักดิ

์

ทองคำ
๒๑/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๔
นายอภิวิชญ์ นุ่มแสง

๑๗/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๕
นางสาวชนันรัตน์ มีพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๓
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๖

นางสาวสาลิกา แก้วเชือม

่

๒๐/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๗

นางสาวนราพร รวมพันธ์
๑๕/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๘
นางสาวจันทิมา ฟูครองเชิง

๑๐/๔/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๕๙
นายพันธ์ณรงค์ ภัทรสุสิริกุล

๔/๑๐/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๐
นายเจตนิพัทธ์ คงทอง ๙/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๑

นายธนกร อุตโมต ๔/๕/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๒
นายสรัล สุขอุ่น

๑๗/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๓
นายรุ่งตะวัน สิวายะวิโรจน์ ๕/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๔

นางสาวพนิดา ยืนนาน
๑๙/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๕

นางสาวมาชิตามาศ นพสวัสดิ

์

๑๔/๗/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๖
นางสาวนันทนา บัวแก้ว

๓๐/๔/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๗
นางสาวอรทัยวรรณ บัวแก้ว

๒๕/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๘

นางสาววรินทร เจริญสุข
๑๖/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๖๙

นางสาววรันธร เจริญสุข
๑๖/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๐
นางสาวนันท์สินี คุระแก้ว

๑๗/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๑
นายเกริกพล พุทธิพงษ์

๒๐/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๒

นางสาวชลธิชา สิงห์สนัน
๒๐/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๓

นางสาวอารีรัตน์ เพชรนิจินดา ๔/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๔
นายสิทธิศักดิ

์

เนินทอง
๒๓/๒/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๕
นายพันธ์วริศ ไทยสยาม ๓/๔/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๖

นายธนดล ทองรัตน์
๒๒/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๗

นายภูวิชช์ เนตรน้อย
๓๐/๗/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๘
นายณัฐพล ทองสง่า ๕/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๗๙
นายปณชัย กาญจนะ

๑๔/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๐
นางสาวสตรีรัตน์ ชูเมือง ๒/๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๑

นางสาวกุลิสรา ฟองชนะ
๑๙/๖/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๒
นางสาวพิฐชญาณ์ พรหมรัตน์

๒๐/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๓

นางสาวธิษณา จงศรีวัฒนพร
๒๐/๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๔

นางสาวกุลสตรี คงคุ้ม
๒๓/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๕

นายกฤษดนัย กาฬสุวรรณ
๒๖/๖/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๖
นายอรชุน เสนนำเทียง

่

๑๗/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๗

นายจักรกริช หนูเจียม

๑๕/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๘

นางสาวสุรัสวดี สมตังสิน

้

๒๕/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๘๙
นายชนแดน ไชยกาล

๑๔/๖/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๐
นายอานนท์ คล้ายสุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๑

นางสาวนพนันท์ กปตภัย
๑๑/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๒

นางสาวสุพัตรา แซ่ลิม

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๓
นายธีรภัทร เรือนสูง

๑๓/๑/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๔
นายผดุงศักดิ

์

ประนมรัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๕

นางสาวบัณฑิตา คมขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๖

นายปณณธร เหมือนมณี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๗
นางสาวนิศารัตน์ อรรถสาร

๒๖/๒/๒๕๔๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๘
นางสาวธนพร รัตนรักษ์

๑๕/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๘๙๙

นายนราวิชญ์ สังข์โชติ
๒๒/๗/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๐
นายยศธร ศรีมณี

๒๖/๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๑
นางสาวอนงค์นุช สอนสง ๘/๕/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๒
นางสาวณฤดา ทองแก้ว ๖/๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๓
นางสาวอารีตา พราหมณ์ทอง

๒๘/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๔
นางสาวอารียา พราหมณ์ทอง

๒๘/๘/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๕
นางสาวดุษฎี ใจบุญ

๓๑/๓/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๖
นางสาวกฤษณา หลักแหลม

๑๗/๘/๒๕๒๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ คุณาราม  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๗
เด็กชายพงศพัศน์ พลไกร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๘
เด็กหญิงพัฒนาพร นามนาเมือง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๐๙
เด็กหญิงนีรนุช แพทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุยิว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๑

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์ใจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๒

เด็กหญิงอารยา วงศ์สุรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๓
เด็กหญิงนันท์นภัส สังวาลไพร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๔
เด็กหญิงรัตนา รัตนพงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ เผือกสุวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อินทรบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๗
เด็กหญิงกานต์สินี รืนขึม

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๘

เด็กชายวรวุฒิ หันจางสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๑๙

เด็กชายตรีเพชร ชาญโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๐
เด็กชายฉัตรชัย เปยจุ้ย

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๑
เด็กหญิงอาลิยา หัสเกิด

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๒

เด็กหญิงณิชากร เมืองฉิม
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๓

เด็กชายนัทวุฒิ สุขรอด
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๔
เด็กหญิงระเบียบดาว พรหมวิหาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๕
เด็กหญิงอรษา วงศ์สุรินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๖

เด็กหญิงกมลชนก โยธาจุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๗

เด็กหญิงฆนญาณี สำรุย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๘
เด็กหญิงรินรดา เรืองศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๒๙
เด็กชายวุฒิกร เอียมสกุล

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๐
เด็กหญิงนาตยา นาคเต

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๑

เด็กหญิงวรัญชลี ศรีจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๒
เด็กชายชาญนรงค์ วิสาโรจน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๓
เด็กชายเอกรัตน์ จันทะปะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๔

เด็กหญิงวรรณภา แก้วคงคา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๕

เด็กหญิงศันสนีย์ มีแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๖
เด็กหญิงเกษริน ศรีสมศักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๗
นางสาวสาลินี วงษ์คำจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๘

เด็กหญิงดวงกมล ศักดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๓๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ไค่นุ่นหลาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๐
เด็กชายวรพจน์ บุตรเสน

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๑
เด็กหญิงปุญยวีร์ นุ่นแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจริญศิริ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทัศนเรณู
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๔
เด็กชายรัฐภูมิ อ่อนทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๕
เด็กชายธนภัทร โคลดประโคน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๖

เด็กหญิงอาริยา วงษ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๗

เด็กหญิงสุวัจนีย์ สละ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายใจบุญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๔๙
เด็กชายพลวัฒน์ หนูเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๖ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๐
เด็กชายกฤษฎา จรูญรักษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

อักษรทิพย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๒
เด็กหญิงอรพิม ไชยชำนะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๓

เด็กหญิงหิรัญญา ทองแท่น
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ พัฒน์แก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๕

เด็กชายพนมพร หล่อพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๖
เด็กชายสิรภัทร ศรีจำปา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๗

เด็กชายพัทธนันท์ จานรัมย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๘

เด็กชายวิศรุต ภู่ผกาพันธุ์พงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๕๙
เด็กหญิงสุรีย์นิภา รอดสุข

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๐
เด็กหญิงศศิวรรณ จันทะปะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๑

เด็กหญิงวรัญญา ลาภเรือง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๒

เด็กหญิงกัลยกร รัตนบุรี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๓
เด็กหญิงกันต์ฤทัย รัตนบุรี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๔
เด็กหญิงขวัญทิพย์ ศรีธรรมรัฐ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๕

เด็กชายฐิติพงษ์ นาคมิตร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๖

เด็กชายภูริวัฒน์ อินทชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๗
เด็กชายธัญเทพ อนันตมาศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๘
เด็กชายกฤติพงศ์ วงศ์ศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ กองชัยสงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๐
เด็กชายฉัตรชัย พลจร

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๑
เด็กชายรัฐพงศ์ ยาแสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๒
เด็กหญิงนฤมล ชัยเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๓

เด็กชายชาตรี ปาปะกัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๔

เด็กหญิงเก็จมณี ทิพย์ประชาบาล
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๕
เด็กหญิงสาวิกา สุขปาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๖
เด็กหญิงอาภัสร์กมล ถึงเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ รักษ์พันธ์พงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กลับรินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๗๙
เด็กชายมกรา ศักดา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เจริญพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๑

เด็กหญิงเจษฎาพร โพธิศรี

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๒

เด็กชายกฤติพงค์ สัมพันธ์ศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๓
เด็กหญิงสุภาวดี บุญรอด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๔
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บุญสายยัง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๗ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๕

เด็กหญิงธารารัตน์ ช่วยชนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๖

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์เจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๗
เด็กชายพุฒธิพงษ์ บุตรพรม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๘

เด็กชายพลาธิป วีโภควัตนกุล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๘๙

เด็กชายธีระภัทร ช่วยชนะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๐
เด็กหญิงพรนภัส ปาณี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๑
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๒

เด็กหญิงวิสสุตา สุจจิต
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๓

เด็กชายอนพัทย์ จรูญรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งเซียด วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๔
เด็กชายวิยวัฒน์ จันทร์หยก

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไทร วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๕
เด็กหญิงอริษา นวลแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไทร วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๖

เด็กชายนที คงทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไทร วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๗

เด็กชายจักริน แสงทุย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไทร วัดหนองไทร  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๘
เด็กชายอริยพณ แย้มโตนด

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๘๙๙๙
เด็กชายพัชรพล พูลสมบัติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๐
เด็กชายนครินทร์ ปานลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๑
เด็กชายนภัทร ละออสุวรรณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ถึงเจริญ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ธานีวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา กุญชรินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๕
เด็กหญิงเปมิกา ไทรแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๖
เด็กชายชัยภัทร

ศรัทธาพิริยะพงศ์ ๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๗
เด็กชายนลพรรณ กัลพฤกษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๘
เด็กชายไพสิฐ ศรีพิทักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๐๙
เด็กชายชติพัทธ์ สุขศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๐
เด็กชายตนุภัทร น้อยลัทธี

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๑
เด็กชายกิตติพันธ์ จันทร์ตรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ปานศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๓
เด็กชายศักย์ศรณ์ หวดสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๔
เด็กหญิงรัญชน์ นาคน้อย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๕
เด็กหญิงเพลงภู รังสิมันตุชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๖
เด็กชายพีรภัทร อนันตมาศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ นิวเพชร

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๘
เด็กหญิงจิณณพัต จุลมัง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ เขตต์นอก

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๐
เด็กชายตุลยธร ศรีสุจริต

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๑
เด็กชายอมรเทพ สุวรรณนิตย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๒
เด็กหญิงศุภกานต์ ศิริรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๓
เด็กชายโชกุน กอเจริญรัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๔
เด็กชายโสภณ ยังแดง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๕
เด็กชายชุติเทพ ชูแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๖
เด็กหญิงอชิรญา รัตนมณี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๗
เด็กชายธนกฤต ทองมณี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๘
เด็กชายคลังสิน กัมพูศิริพันธุ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๒๙
เด็กชายกฤตภัทร แซ่ติว

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๐
เด็กหญิงบาหลี แช่มช้อย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๑
เด็กชายวัชรพงศ์ ฤกษ์จำนงค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๒
เด็กชายธนสุภัค อิมสุขศิลป

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๓
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ รักษา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๔
เด็กชายณัฐจรินทร์ ชวาลิต

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๕
เด็กหญิงพิชญานิน ชุมเทพ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๖
เด็กชายสิทธินนท์ ขุนภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๗
เด็กชายปณณธร หนูสวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๘
เด็กชายรัฐศาสจร์ จันทร์แก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๓๙
เด็กหญิงเกตุนภัส ยอดพัชรพร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๐
เด็กชายเจษฎา เรืองเอียด

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๑
เด็กหญิงรัญชิดา สำราญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๒
เด็กชายรัชชานนท์ เจริญสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แกล้วกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๔
เด็กชายยศภัทร สุขตะโก

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๕
เด็กชายวริทธิธร

์

ใจนิรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๖
เด็กชายพงศ์ปณัฐ แก่นนอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๗
เด็กหญิงศศิภรณ์ วุฒิยา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๘
เด็กหญิงสิปราง หีบทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๔๙
เด็กชายกนกพล รัตนศิลป

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ คะเณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๑
เด็กหญิงวรรณวิสา แสงศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๒
เด็กชายสิริมงคล เหมือนจิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๓
เด็กชายณัฐภัทร ทองคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ ชูชาติวรรณกุล

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๕
เด็กชายศุภณัตน์ แก้วชู

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๖ เด็กหญิงอาวรรณติกา
ศรีเพชรแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๗
เด็กชายชาญวิทย์ นุชพนัส

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๘
เด็กชายเตชินท์ อินทร์สุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๕๙
เด็กชายปฐยาวัต ทวีวัฒนาภรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๐
เด็กชายศรายุธ วงศ์สุวรรณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๑
เด็กชายภูริณัฐ สอนนุ้ย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๒
เด็กหญิงชุติมดี รัตนฐากูร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๓
เด็กหญิงพรชิตา เรืองเสวียด

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๔
เด็กชายนิติภัทร์ ทูโมสิก

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๕
เด็กชายศรเพชร พรานเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๖
เด็กชายธีทัต สมบัติบุญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๗
เด็กหญิงสิริยาภา ทองบัสโน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๘
เด็กชายจตุภัทร ขวัญทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๖๙
เด็กชายวัฒนพงษ์ พรหมสนิท

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๐
เด็กชายนัทธพงษ์ พร้อมประเสริฐ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๑
เด็กชายฐนานันท์ พรหมคุ้ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๒
เด็กชายกรกฎ จินดานิล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๓
เด็กชายศุภณัฐ หอมฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๔
เด็กชายเผ่าเทพ ดำพุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๕
นางสาวณชภา สวโรจน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๖
เด็กหญิงทิพย์วัลย์ บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์ชัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๘
เด็กชายณัฐนนท์ ฤทธิรงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๗๙
เด็กชายทัตพงค์ เพ็งเคียน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๐
เด็กชายธนภัทร ศิริรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๑
เด็กชายธีรวัฒน์ รัตนะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ทรัพย์สมบูรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ว่องย่อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๔
เด็กชายพันธกฤษณ์ จันทร์เกลียง

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๕
เด็กชายพีรภัทร สุนทรชัยนุรักษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๖
เด็กชายภัทรพล ศรีประสาท

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๗
เด็กหญิงจรรยาพร กลับนุ้ย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภูกิตติพันธุ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีอาวุธ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๐ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๐
เด็กหญิงณิชาภัทร ว่องย่อง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๑
เด็กหญิงนันธิญา อินทร์เอียด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๒
เด็กหญิงรัตณาวดี มีพร้อม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ลิกขชัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๔
เด็กชายธีรเทพ พลูแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๕
เด็กชายนทีเทพ ปรีชา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๖
เด็กชายปยวัช มณีวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๗
เด็กชายภูผา สาเกษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๘
เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีแก้วคง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๐๙๙
เด็กชายอนุวัตร ภูคัสมาตธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองศิริ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พันธุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๒
เด็กหญิงพิมพิศา หวานเพชร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๓
เด็กหญิงมัตติกา สุขโสม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๔
เด็กหญิงรัชดา ชูทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๕
เด็กหญิงรัชนี ไม้เรียง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชัยฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๗
เด็กชายณฤพล ศรีประเสริฐ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๘
เด็กชายนนทกร พลพิชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๐๙
เด็กชายนันทวุธ หลีวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๐
เด็กชายวีรพล รอดอินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๑
เด็กหญิงกาญจนา บุญเดช

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา พริกเสน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชูเรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๔

เด็กหญิงณัฐวิภา บุษย์เพชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ พิธีการณ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๖
เด็กหญิงภัทราวดี อินทร์ซูด

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วพิพัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๘

เด็กหญิงศิริพร เจ๊ะตะโส

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๑๙
เด็กหญิงอารยา พิบูลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๐
เด็กชายรัชชานนท์ เพชรโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๑

เด็กหญิงทิพย์ธิดา กลับส่ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ อัคคี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๓
เด็กหญิงปทมา กาสำโรง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ แก้วสีใส

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๑ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ย้วนยก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๖

เด็กหญิงภัคจิรา เทพรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๗
เด็กหญิงสิริวรรณ พลรบ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ช่วยบำรุง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๒๙

เด็กหญิงจริญา ศรีเปาระยะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๐
เด็กหญิงปณวรรณ คงสินธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๑
เด็กหญิงวนิดา แซ่อุ่ย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๒

เด็กหญิงสุรีย์พร จงจิตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๓

เด็กหญิงณัฎฐิตา เพชรบ้านนา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๔
เด็กหญิงวรานุช แก้วเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๕
เด็กชายพงศธร ธานีรัตนานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๖

เด็กชายกฤษฎา เขียวดำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๗

เด็กชายภูวดล หอมรักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๘
เด็กชายภราดร หมืนงาม

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๓๙
เด็กชายสุทธิรักษ์ รัตนรังษี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๐
เด็กชายณัฐปกรณ์ คงสกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๑

เด็กหญิงกนกรส สุทธิเกิด
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๒
เด็กหญิงกันทนา น้อยชาตรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เลิศไกร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๔

เด็กหญิงจิราภา อนุภักดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๕

เด็กหญิงดรุณี พรหแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๖
เด็กหญิงบุษบา สุดสาย

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๗
เด็กหญิงรัตนา แก้วควนสูง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ เติมประชุม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา กาสำโรง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๑
เด็กหญิงศิริบุษกร ลาธุลี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๒

เด็กชายกฤษฎา ขนานขาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๓

เด็กชายสิทธิพร รัตนพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๔
เด็กชายศุภกร ไหมเพ็ง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๕
เด็กชายกฤตวิทย์ เลิศไกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๖

เด็กชายนนทกร กิจวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๗

เด็กหญิงทิพยดา เผือกภูมิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๘
เด็กหญิงสุภลักษณ์ ไกรสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๕๙
เด็กหญิงธิดาพร สุขรอด

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๒ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ หมวดเพ็ชร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๑

เด็กชายธุวานนท์ เกิดวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๒
เด็กชายวีรวัฒน์ หวานฉำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๓

เด็กชายสรวิชญ์ จิตต์พินิจไมตรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๔

เด็กชายสุทธิรักษ์ ชูนาวา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๕
เด็กหญิงกมลพรรณ ศิริรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๖
เด็กหญิงเกศกนก ภูมิเจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๗

เด็กหญิงปยะธิดา เพ็งสกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา เขียวเกลียง

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๖๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชุมแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๑

เด็กหญิงกิงดาว

่

ขนานขาว
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย อุ่นยวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๓
เด็กหญิงรัตนภรณ์ รัตนรังษี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๔
เด็กหญิงอุบลวรรณ เพชรทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๕

เด็กหญิงบุญญาพร ดวงใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ สมนิล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๗
นางสาวกรรณิการ์ บุญทองเล็ก

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๘
เด็กหญิงปณัฐชา พิกุลทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๗๙

เด็กชายพิทักษ์ ขวัญรักศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๐
เด็กหญิงกานดา รอดอินทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๑
เด็กหญิงกิงทอง

่

ทองล้วน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๒
เด็กหญิงเกิดสิริ แก้วแสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดีพร้อม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๔

เด็กหญิงปลิตา ก๊กใหญ่
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยศถา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ น้อยชาตรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๗ เด็กหญิงนันทณาภรณ์
นวนนึก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๘

เด็กหญิงพัทธมน เพ็ชรประพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๘๙
เด็กหญิงพิรุณภรณ์ กำลัง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๐
เด็กหญิงภาวดี บุญทองเล็ก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๑

เด็กชายธนกฤต โพธิรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๒

เด็กชายปริญญา ทุ่งคาใน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๓
เด็กชายปยะพจน์ ทองอร่าม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๔
เด็กชายภราดร สุวรรณพงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๕

เด็กชายภานุพงษ์ คงดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๗
เด็กหญิงรังษิยา หวานเพชร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา พุ่มเอียม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๑๙๙

เด็กหญิงศิริรักษ์ หนูคล้าย
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๐
เด็กหญิงโสรยา คำทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๑ เด็กหญิงอัจฉราวรรณ
แก้วสุวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๒
เด็กหญิงอินทิรา ขาวประกอบ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๓
เด็กหญิงอินธิรา แมนเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๔
เด็กชายชัยมนัส แปนแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๕
เด็กชายธีรพล เกษร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๖
เด็กชายนันทพล คำขาว

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๗
เด็กชายปฏิภาญ ชัยรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๘
เด็กชายศรัณยู หนูชัยแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๐๙
เด็กชายอรรถพล ศรีวิเศษ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เพชรรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา ราชพิบูลย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๒
เด็กหญิงติยานนท์ จงใจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๓
เด็กหญิงวรางคณา สมนิล

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๔

เด็กหญิงศศิกานต์ มีพร้อม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๕

เด็กหญิงสมฤทัย แก้วใหญ่
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๖
เด็กหญิงอรวดี วิเชียรวงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๗
เด็กหญิงอลิสา เรือนจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๘

เด็กชายจักรพงศ์ พงศ์ประยูร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๑๙

เด็กชายธนพล ฃาติทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๐
เด็กชายธัญธกาญจ์ ชุติมาโชติ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๑
เด็กชายยศภัทร พานแสนซา

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๒

เด็กชายสุรเดช ตฤษณาเจริญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๓

เด็กหญิงกมลฉัตร จงใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๔
เด็กหญิงผัสพร ศิริวุฒิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๕
เด็กหญิงพีรพรรณ ช่วยสุทธฺ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ เพ็ชรนำแดง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๗

เด็กหญิงศุภิสรา ตรีพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๘
เด็กหญิงนุษศรา เพชรอาวุธ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๒๙
เด็กชายวรธาดา เสนเอียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๐
เด็กหญิงวนิดา จันทร์ภูชงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๑

เด็กหญิงชลดา ไทยอำมาตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๒
เด็กหญิงสิริยากร เชาวนะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๓

เด็กชายปยะวุฒิ แก้วควนสูง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๔

นางสาวนันทิกานต์ สันขาว
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๕

นางสาวนงลักษณ์ ทวีแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๖
เด็กหญิงเนตรชนก อุปฐาก

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๗

นางสาวศิวพร พลรบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๘

นางสาวสุปรียา แสนพยุหะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยอำมาตย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๐
นายอนุวัฒน์ แปนเกิด

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๑

นายอนุวัตร น้อยชาตรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๒

นายอภิวัฒน์ สิทธิประการ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๓
นางสาวกุลรัตน์ อินเอียด

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๔
นางสาวณัฏฐา อินทร์แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๕

นางสาวทัชวรรณ อิสระ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุดสาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงสรรพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๘
นางสาวศุภวรรณ หาญชนะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๔๙

นางสาวสฺุธิดา เพชรชนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๐
นายกิตติกวิน คงสกุล

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๑
นายพีรพงษ์ เพชรโตรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๒
นายอัมรินทร์ ด้วงทองกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๓

เด็กหญิงจิระชนม์ แต่งตัง

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๔

นางสาวปวันรัตน์ น้อยชาตรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๕
นางสาวรัชฎาภรณ์ ศฤงฆาร

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๖
นางสาวอธิติญา สาระพิจิตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๗

นางสาวอาริยา ชุมแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๘

นางสาววนิดา จันทร์ก๊ก
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๕๙
นางสาวอาทิตยา อ่อนรอด

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๐
นายธวัฒชัย ใจหาญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๑

นายปรเมศ พรหมช่วย
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๒

นายภัทรพล ทรงพล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๓
นายอธิชา เกตุแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๔
นางสาวจริยา เรืองรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๕

นางสาวจันทรัตน์ คงโตรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๖

นางสาวชลาทิพย์ ไทยอำมาตย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๗
นางสาวลักษมี อนุกูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๘

นางสาวสมฤทัย ด้วงทองกุล
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๖๙

นายปยวัฒน์ จะโลนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๐
นางสาวขวัญพร เจริญศรี

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๑
นางสาวชนัญชิดา ชูทวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๒

เด็กชายธีรรัตน์ แสงจันศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๓

นางสาวสิริลักษณ์ ภูคัสมาตธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๔
นายนพดล กลับนุ้ย

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๕
เด็กชายยุทธนา เพชรเชนทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๖

นายสรศักดิ

์

ชูนาวา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๗

นางสาวนัทลักษณ์ ชุมศรีชาย
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๘
นายไกรวิชญ์ ทวีแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๗๙
นางสาวพิชามญช์ อมรวัฒน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๐
นางสาวมณีรัตน์ ขุนทองจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๑

นางสาวอนุธิดา ณ อาวุธ
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๒
นางสาวอินธิรา จันทร์ภูชงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๓
นางสาวจุฑาลักษณ์ วารี

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๔

นางสาวณีรนุช กิจสวัสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๕

นางสาวนฤมล ทองจีน
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๖
นางสาวศิริวรรณ รักษายศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๗
นางสาวสุพัตรา สงผอม

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๘

นายจักรี ภารา
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๘๙

นางสาวสายธาร มุขดาหาญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๐
นายสุริยา สวยโสภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๑
นายอณัฐชา พิบูลย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๒

นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๓

นางสาวเพชรา สุดสาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๔
นายธีรภัทร แสงจันศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๕
นางสาวสวนีย์ ยังสีจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๖

นายชัยวุฒิ จากพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๗

นายณัฐพร ชุมศรีชาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๘
นายอานนท์ ธรรมสุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๒๙๙
นางสาวปทมา สังวาร

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๐
นายจิรเดช จันทร์สุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๑
นายบูลวิศิษฎ์ ปานจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๒
นายรัฐพงษ์ ขวัญพร้อม

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๓
นางสาวธัญรัตน์ ชุมแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๔
นางสาววริษฐา ขาวประกอบ

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๕
นางสาวอรทัย รักษายศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๖
นายจีรวัฒน์ ทองสกุล

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๗
นายอุทัยวรรณ ขาวประกอบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๘
นางสาวธัญญารัตน์ สกุลเพ็ชร

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๐๙ นางสาวธัญญาลักษณ์
รัตนพงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๐
นางสาวปรียาภรณ์ แก้วใหญ่

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๑

นางสาวภาราดา พันธ์โชติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๒

นางสาวอรษา คงดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๓
นางสาวอาทิตยา รักธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๔
นายจักนริน สุขกาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๕

นายภาคภูมิ วุฒิพงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๖

นายสุธิศักดิ

์

อุ่นยวง
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๗
นางสาวจิตกานต์ คำขาว

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๘
นางสาวจุฑามาศ แก้วเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๑๙

นางสาวทิวารัตน์ สุวรรณชะนะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๐
นางสาวภณิดา ถนิมกาญจน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๑
นางสาวภัทรวรรณ ทองทิพย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๒
นางสาววราภรณ์ ฤทธิรงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๓

นางสาวสุชาดา ลียุทธานนท์

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๔

นางสาวอิสริยา มิตรสุวรรณ
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๕
นายพันธกานต์ แสงทับ

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๖
นายสุรศักดิ

์

นุ้ยศิริ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๗

นางสาวศศินา นามสูงเนิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๘

นางสาวสุพัตรา สังข์คำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๒๙
นางสาวอาทิตยา กลับนุ้ย

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๐
นายธรรมจักร อินโตรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๑

นายพรหมพร พรหมบุญแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๒

นางสาวเจนลัดดา ชูนาวา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๓
นายศักรินทร์ ุพุฒิทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๔
นางสาวปยฉัตร คงโตรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๕

นางสาวศศิวิมล พัฒนะทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๖

นางสาวสุนิษา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๗
นายสัญปกรณ์ จิตต์พินิจไมตรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๘

นายสุริยา กลับนุ้ย
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๓๙

นายเอกรัตน์ พรมรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๐
นางสาวกนกวรรณ ชัยสวัสดิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๑
นางสาวณัฐมล ศักดิจันทร์

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๒

นางสาวนัตฌา สโมสร
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๓
นางสาวเพชราภรณ์ หนูบุญคง

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๔
นางสาวสุภารัตน์ เผือกภูมิ

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๕
นายจิรวัฒน์ แกมกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๖

นายธีร์รวิชญานนท์ กิมเสาว์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๗

นางสาวปยะฉัตร ไทยอำมาตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๘
นางสาวพิมพ์รภัทร สุทธิซัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๔๙
นางสาววิภานี ไชยทิพย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๐
นางสาวสุกาญดา ชูทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๑

นางสาวสุพรรษา พลรบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๒
นางสาวสุวนันท์ พรรณรา

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๓
นายธีรพร เพ็งสกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๔

นายปยะพร สุนทรชัยนุรักษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๕

นายสรศักดิ

์

ตฤษณาเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๖
นายสิทธิโรจน์ พัฒน์จันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๗
นายอมรเทพ ถาวรผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๘

นางสาวเกศินี พรหมแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๕๙

นางสาวพัชลิกา สิทธิรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๐
นางสาววิภัศรา นวลยัง

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๑
นายธนากร เพ็ชรสวัสดิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๒

นางสาวศรีฑาภรณ์ หนูแข็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๓

นางสาวชุติมา อินทร์คล้าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๔
นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีพัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๕
นางสาวนิภาภรณ์ ทองอยู่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๖

นางสาววิลาวัณย์ ซัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๗

นายธำรงค์ศักดิ

์

รักษายศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๘
นายสุทธิพร กลับนุ้ย

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๖๙
นางสาวกรรณิการณ์ ชูเพ็ชร

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๐
นางสาวศญาดา ว่องย่อง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๑

นางสาวณัฐาภรณ์ สงวนทิพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๒
นางสาวมนทิราลัย ปลอดภัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๓

นางสาวสุภัทรา ช่วยบำรุง
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๔

นางสาวสุจิตรา บำเพิง
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๕

นายอนิรุตน์ สโมสร
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๖
นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด

๒๔/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๗

นางสาวกนกกุล สิรันทวิเนติ
๑๓/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๘

นางกรกต ดวงจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๗๙ ว่าที ร้อยตรีจรรย์อมล

่

ชุมสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๐
นายจรัญ แก้วเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๑

นางจิราภรณ์ หอมรักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๒

นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้
๑๔/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๓
นางสาวนันทนา สิทธิกุล

๓๐/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๔
นายบันเทิง สิงห์ชัย

๐๘/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๕

นางเบญญาภา ชัยยะ
๐๒/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๖

นายประภาส สารพงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๗
นางปทมา เพขรนำแดง

๒๑/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๘
นางพรรณิภา นำพล

๒๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๘๙

นางภณิตา ฉิมภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๐
นายยุทธนา ราชเพขร

๑๒/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๑
นางยุพิน ทองแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๒
นางฤดี วิชัยดิษฐ

๑๙/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๓

นางสาววรรณเพ็ญ สุทธินุ้ย
๐๔/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๔

นางวาลิณี สุขแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๕
นายสมพร ทองรอด

๐๔/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๖
นายสมยศ แซ่ว้อง

๐๗/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๗

นางสาวสุกัญญา ขุ้ยย่อง
๑๕/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๘

นางสาวสุดารัตน์ วาเรศ
๒๓/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๓๙๙
นางสาวสุทธิมน เสริมวิทยวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๐
นางสาวสุนิสา เพ็ชรไพรวัลย์

๐๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๑
นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน

๑๔/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๒
นางสาวสุภาวดี บำเพ็ญ

๑๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๓
นายสุรเชษฐ จงไกรจักร

๑๒/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๔
นายอนัตภูม ศิริรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖๙ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๕
นางสาวอรณัฎฐ์ ทองประพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๖
นายอรรถพงศ์ เสียวทอง

้

๐๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๗
นางอรวรรณ สีจง

๑๑/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๘
นางสาวอักษราภัค อนุพัฒน์

๑๐/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๐๙
นางสาวเบญจนุช ชนะทอง

๒๒/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๐
นางสาวเบญจวรรณ ทองกรด

๑๕/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๑
นายเรวัฒน์ ธรรมสุวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๒

นางสาวเหมรัตน์ สารวัตร
๒๕/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๓

นายเอกรินทร์ คงสกุล
๑๖/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๔
นายโกสิทธิ

์

ขาวฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๕
นายโอภาส เกือสกุล

้

๑๑/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๖

เด็กชายไกรวิชญ์ พรหมสุวรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๗

เด็กชายชาญณรงค์ ชูอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๘
เด็กชายธนาวรรณ ซัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๑๙
เด็กชายปริวัฒน์ ศรีระบาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ ล่วง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๑

เด็กชายปุณณัตถ์ มีแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองวิลาศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๓
เด็กชายภูริณัฐ อ่อนเกตพล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๔

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีเทพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๕

เด็กชายวทัญู หวังสง่า
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๖
เด็กชายวิริทธิพล

์

รักปาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๗
เด็กชายศดิศักดิ

์

โสตทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๘

เด็กชายศุภชัย ทองขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๒๙

เด็กชายสหรัฐ อินทร์เอียด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทวงศ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๑
เด็กชายเอกรัตน์ รักชาติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๒

เด็กหญิงกนกนิภา กลางคลำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ รักทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๔
เด็กหญิงจีรามาศ สุขอ่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๕
เด็กหญิงชฏาภรณ์ นาคดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๖

เด็กหญิงชลณิชา ยอดแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๗

เด็กหญิงณรินทร์ วิชัยดิษฐ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๘
เด็กหญิงพันวษา จันทร์แก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๓๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บำเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๐ / ๒๗๙

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทิพย์สุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๑
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ตรีสงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ถินพระบาท

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๓

เด็กหญิงสิริกานต์ ปานศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๔

เด็กหญิงสุนิสา คงกระพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๕

เด็กหญิงอุษา บัวสังข์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๖
เด็กชายกรปวัฒน์ แซ่ลิม

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๗

เด็กชายชรินทร อินทรกำเหนิด
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๘

เด็กชายณเรศ อ่อนบึง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๔๙
เด็กชายนิติภูมิ บัวจันทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๐
นายรุ่งโรจน์ สวัสดีพร

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๑

เด็กชายวิริทธิพล

์

นวลชาวนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๒

เด็กชายอชิระ เกือไขย

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๓
เด็กหญิงจารุวรรณ โสตทิพย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิพย์รวย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๕

เด็กหญิงปนัชดา จันทร์แก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๖

เด็กหญิงพรพิมล ไพเราะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๗
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

หนูช่วย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๘
เด็กหญิงลักษณา ศรีเหรา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๕๙

เด็กหญิงวนิศรา หีตเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สวัสดิเมือง

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๑
เด็กหญิงสุพัตรา เกลือนเมือง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๒
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มากแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๓
เด็กหญิงเหมือนแพร มันคง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๔

เด็กหญิงอรวรรณ ไกรสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๕
เด็กหญิงอริสรา จรรยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๖
เด็กหญิงอังคณา กุณา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจนกลาง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๘

เด็กชายกมลภพ ใยเสถียร
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แทนกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ขุนวิช่วย

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สร้อยจำปา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๒

เด็กชายณัฐพล เดชภักดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๓
เด็กชายธนกฤต ดวงแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๔
เด็กชายนันทวัฒน์ สิงห์คง

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๑ / ๒๗๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๕

เด็กชายปรีชาชาญ สงคราม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๖

เด็กชายพีรภัทร สุขแปะฮ้าว
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๗
เด็กชายภราดร ทิพย์รวย

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๘

เด็กชายวีรยุทธ ดีประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๗๙

เด็กชายศวรรยา จรจรัส
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๐
เด็กชายสุรพัฒน์ ทาบุญสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๑
เด็กชายอนวัช สมรูป

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๓

เด็กหญิงจิตติมา แซ่บ่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๔
เด็กหญิงทิวาพร ชัยสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๕
เด็กหญิงนราภรณ์ คงศรีรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๖
เด็กหญิงประภาภรณ์ เพชรขาว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๗

นางสาววรรัตน์ สุวรรณรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๘
เด็กหญิงศิริณภา แทนกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๘๙
เด็กหญิงศิริพร วงศ์ฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๐
เด็กหญิงสุพัตรา สุขแดง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๑

นายเมธัส แก้วศรีอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๒
เด็กหญิงปทมวรรณ สุปนตี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๓
นายวิชยุตม์ อุปลา

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๔

นางสาวเกษร เพชรเกือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๕

นางสาวจิราพัชร แช่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๖
นางสาวชนนิกานต์ เกือไขย

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๗
นางสาวนัฐกาญจน์ เผือชาติ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๘

นางสาวพรพิมล พลางวัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๔๙๙

นางสาวศิริวรรณ ทองสองแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๐
นางสาวณัฐริกา คงแปน

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๑
นางสาวนริศรา โสภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๒
นายกฤษพงศ์ สามงามทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๓
นายจักรกฤต เส้งสัน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๔
นายชินวัตร มาดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๕
นายวรเมธ สุภีเดน

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๖
นายอภิชาติ ชูขำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๗
นางสาวชาลิสา กุลน้อย

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๘
นางสาวฐิตาภา รัติโชติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๐๙
นางสาวพุทธชาติ อุปลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๒ / ๒๗๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๐
นายอรรถพล คำสุวรรณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๑

นางสาวอาภัสรา บุญแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๒
นายทะนงศักดิ

์

อินทะนงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๓

นายปฎิพัทธ์ พิมเกตุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๔

เด็กหญิงสุภัสสร แดงมูสิก
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๕

นางสาวสุวนันท์ เพ็ชระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๖
นางสาวหทัยชนก แก้วงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๗

นางสาวสุธิตา โสดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๘

นายภานุสรณ์ จงจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๑๙
นางสาวธนิดา ชุมเศียร

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๐
นางสาวเนตรนภา ชูชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๑

นางสาวพัชรี กาญชนะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๒

นางสาวลลิตา ทันธิมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๓
นางสาวณฐกร จิงจ่าย

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๔
นางสาวสุดารัตน์ กฎแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๕

นายพัชระ ทองสัน

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๖

นายศิรวิทย์ ทองสองแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๗
นางสาวดารารัตน์ คงศรีรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๘
นางสาวอริศรา ทองวิลาศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๒๙

นายศุภชัย เพชรทองขาว
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๐
นางสาวกิริณี วงศ์ฤทธิ

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๑
นางสาวมลณิตา ปานจีน

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๒
นายกฤษฎา บุญรักษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๓

นายภานุวัฒน์ สวัสดิเมือง

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๔

นางสาวกุลสตรี ณะพิทักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๕
นางสาวนัทธมล เรืองแตง

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๖
นางสาวยุวลักษณ์ ชูอ่อน

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๗

นางสาววราภรณ์ ทองพรหม
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๘

นางสาวศิริลักษณ์ รักปาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๓๙
นางสาวสาริณี ช่วยคง

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๐
นางสาวโสรญา ช่วยคง

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๑

นางสาวอารียา เอียมจินดา

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๒

นายธีรภัทร นุ่นมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๓
นางสาวนิลาวัลย์ แสงเผือก

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๔
นายเกียรติศักดิ

์

โสตทิพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๓ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๕

นายโกวิท สุริยาพิทักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๖

นายนพัสกร คงสกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๗
นายมงคล ก้อนทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๘

นางสาวณัฐรินีย์ กฐินหอม
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๔๙

นายกริชชาญวุฒิ ชุมคง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๐
นายจตุพงษ์ สกล

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๑
นายนฤปนาท อินศรีโสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๒

นายนัฐพร รัตนหงส์ษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๓

นางสาวขนิษฐา ฉิมเรศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๔
นางสาวจุฑาพร หมกทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๕
นางสาวทิพย์วรรณ รักทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๖

นางสาวโสภิดา แก้วศรีอ่อน
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๗

นางสาวอนุรดี จินาเกตุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๘
นางกรรณิกา พัฒน์ประดิษฐ

๓๐/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๕๙
นายจตุภูมิ มังคลัง

๐๕/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๐
นางสาวจุฑารัตน์ เสมอักษร

๑๗/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๑

นายชันยันต์ มีเดช
๑๔/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๒
นางนางปรีดา ดำด้วงโรม

๖/๑๒/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๓
นางสาวนิภาพันธ์ ระวิงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๔

นางพัชนี เสนาสี
๐๕/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๕

นางมยุรา แซ่ฉิน

้

๑๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๖
นางสาวรพีพรรณ โพธิเพชร

์

๐๖/๐๖/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๗
นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา

๒๔/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๘

นางสาววารุณี นิลปกษ์
๒๖/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๖๙

นายสันติ ศรีเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๐
นางสาวสิริรัตน์ มะลิชู

๑๙/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๑
นางสาวสุกัญญา มีเดช

๒๕/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๒

นายสุนทร ปานเล็ก
๐๘/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๓

นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๔
นางสาวเณริยา ต้นครองจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๕
นางเนตรนภา ปาละแม

๒๘/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๖

นายโฆษิต สามัคคีคารมย์
๐๖/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๗

นายอติเทพ สุขใจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๘
นายศตวรรษ ทิมแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๗๙
เด็กชายภัทรกรณ์ ชูจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๔ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๐
เด็กชายศุภกฤต บุตรแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๑

เด็กหญิงกรกนก เกือมี

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ นาคเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๓

เด็กหญิงปาลิตา ชุมแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ธุระกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๕

เด็กหญิงวันดี จันทร์ทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๖
เด็กหญิงศุภัชญา ศักดิอำนวย

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๗

เด็กหญิงอาทิตยา แคล่วคล่อง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๘

เด็กหญิงอรพิมล เดชมณี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๘๙
เด็กหญิงรุ่งวิลาวรรณ วงค์พิพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๐
เด็กชายชัยฤทธิ

์

อินสุวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๑

เด็กหญิงนันทิยา

ิ

พฤษพนม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๒

เด็กชายกฤษณพล คมกล้า
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๓
เด็กชายจิรายุทธ จันทร์สุวรรณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๔
เด็กชายชัชวีร์ เรืองพงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์ลอย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๖

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ชูศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๗
เด็กชายเตชสิทธิ

์

จันทร์ศรีทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๘
เด็กชายธวัชชัย ชูแขวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๕๙๙

เด็กชายธีรพงษ์ ช่วยอักษร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๐
เด็กชายธีระพล คงคำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๑
เด็กชายนนธวัช ชูแขวง

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๒
เด็กชายนิพัทธ์ ทองรอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๓
เด็กชายนิพิฐ ทองรอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๔
เด็กชายพชรชัย เอียดด้วง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๕
เด็กชายพัฒนพงษ์ ภักดีวงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๖
เด็กชายเพชรตะวัน กุลโฮง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ เยาว์จุ้ย

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๘
เด็กชายวรชิต โสพลพันธุ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๐๙
เด็กชายวรวุธ โสพลพันธุ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๐
เด็กชายสิทธิชัย แคล่วคล่อง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๑

เด็กชายสุทธิรักษ์ เพชรทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ประพฤติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๓
เด็กหญิงคิรภัสสร อินทร์จันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๔
เด็กหญิงจันทรวิมล หนูราม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๕ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๕

เด็กหญิงณิชาภัทร พาสกล
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๖

เด็กหญิงพรรษชล รักรอด
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๗
เด็กหญิงภัททิยา เอียดด้วง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๘

เด็กหญิงหัตติยา สุขด้ววง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๑๙

เด็กหญิงอำภาพร ปานสุวรรณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๐
เด็กชายทักษิณ แก้วอำไพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๒

เด็กชายธนากรณ์ นินละเอียด
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๓

เด็กชายวรวุฒิ เอียดด้วง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๔
เด็กชายสรวิชญ์ สังข์ด้วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๕
เด็กชายอาทิตย์ไท ทองสกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี จันทร์ศรีโคตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ บำรุงเพชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๘
เด็กหญิงนันท์ชพร ณฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๒๙
เด็กหญิงผกามาศ ศรีกลับ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๐
เด็กหญิงสุภธิดา บุญช่วย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๑

เด็กหญิงอนิสา ปานเฉวง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๒
เด็กหญิงจรรยาพร ศักดิอำนวย

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูนวน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๔

เด็กหญิงศรีสุดา เจริญพูล
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๕

เด็กหญิงชมพูนุช พุนพูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๖
เด็กชายภูวนาถ วัชนะ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๗
เด็กหญิงอาทิตยา อินทร์คง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๘

นายพงศ์ศักดิ

์

โกศล

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๓๙

นางสาวทิพยสุดา สงสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๐
นายพงค์ภัค ปลัดจิ

๊

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๑
นางสาวสุนิษา เฉตาไพย

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๒

นางสาวภัทรวดี สังข์ด้วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๓

นายภานุพงศ์ ห้องแซง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๔
นายชลากร ศรีอินทร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๕
นายฐิติพงษ์ ซ้ายเบียว

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๖

นายธีระพงษ์ พิพัฒน์ผล
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๗

นายพชร พันทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๘
นางสาวพัชลิตา นิลมาต

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๔๙
นางสาวอทิตญา เหมาะประมาณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๖ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๐
นายนที ศรีหนูสุด

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๑

นายชินวัตร สุขเเก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๒
นายเริงศักดิ

์

นาคแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๓

นายศรายุทธ ทองรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๔

นางสาวธิดาเทพ บัวจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๕

นางสาวรวีวรรณ ท้าวประสิทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๖
นางสาวอรอนงค์ ศฤงคาร

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๗

นางสาวภัทรวดี เพชรคง
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๘

นางสาวกนกอร พิพัฒน์ผล
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๕๙
นายธนพล อุตโรกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๐
นางสาวพลอยศิริ ไชยวัฒน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๑

นายณัฐวุฒิ คงดำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๒

นายภาณุวัต สุขด้วง
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์นวล

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๔
นางสาวจันทิมา จันทร์สุวรรณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๕

นางสาวชนม์ชนก สิทธิจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๖

นางสาวนัดดา ชัยสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๗
นางสาวภัทธิรา แก้วคงคา

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๘
นางสาวยลธิดา สาริกขา

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๖๙

นายธนโชติ ชูทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๐
นางสาวสิตานันท์ แทนกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๑
นางสาวอรุณศิริ คำแก้ว

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๒
นายปรนัตถ์ ยะภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๓

เด็กหญิงปาริฉัตร กาญจนะ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ยกพ่วง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๕
เด็กหญิงกุลธิดา อินทร์สังข์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๖
เด็กหญิงเกตน์สิรี เชยกาญจน์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๗

เด็กหญิงภัทชิตา คงเพ็ง
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๘

เด็กหญิงสุธิมา นุ่นแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๗๙
เด็กหญิงพาราณสี ศรีสุพัฒน์

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๐
เด็กหญิงพิชาดา อนันทกาญน์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๑

เด็กชายสุรชัย ไชยภา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๒

เด็กหญิงพิมพิศา ศฤงคาร
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วเขียว

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๔
เด็กหญิงชนากานต์ นุ้ยคง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๗ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๕

เด็กหญิงพัชราพร ชีทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๖

เด็กหญิงวรางคณา ทิพย์สมัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๘
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ทุ่มเกิด

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๘๙

เด็กหญิงภัทราวดี กสิวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๐
เด็กหญิงปยะดา คงสุวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๑
เด็กชายอณุชา ชูสม

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๒

เด็กชายธีรเดช ประทุมเพชร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๓

เด็กหญิงอทิติยา คลิงขาว

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๔
เด็กชายกฤดนัย จันทร์ตุ้ง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๕
เด็กชายภูบดินทร์ พิทักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๖

เด็กหญิงกรรณ์ธิมา บุญเชนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๗

เด็กหญิงสุทธิกานต์ หนูเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๘
เด็กหญิงปริญกร ทิพย์ศิริ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๖๙๙
เด็กหญิงจันทิมา ธรเสนา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๐
เด็กชายสันติภาพ ปลอดภัย

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๑
เด็กชายปรมินทร์ อุดมศักดิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๒
เด็กชายกิตติชัย ดำด้วงโรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ อินเอียด

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ทุ่มเกิด

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ หนูพรหม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๖
เด็กชายศรายุทธ คงละออ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๗
เด็กชายอนุสรณ์ ฐานะกาญจน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ กวมอำไพ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๐๙
เด็กชายวิริทธิพล

์

รินทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ค้ม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๑
เด็กหญิงศศินันท์ แซ่หลี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๒

เด็กหญิงผกาทิพย์ มงกุฏแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๓

เด็กหญิงกัญญาวรา ตังแก้ว

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ทองส่งโสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเกลียง

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๖

เด็กหญิงโสรญา ดำชุม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๗

เด็กชายวุฒิภัทร์ ภู่กองแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๘
เด็กชายศรายุทธ ทิพย์รัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๑๙
เด็กหญิงวริษฐา พูนชะนะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗๘ / ๒๗๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๐
เด็กหญิงศศินี อรุณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๑

เด็กชายเชฐบรรลือ วัลย์ดาว
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๒
เด็กชายกัณหพล นครศิลป

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๓

เด็กชายอธิชา สังข์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๔

เด็กหญิงมณทิรา บุญใย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๕

เด็กชายวรเมธ ผุดสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

สฎ ๕๔๖๐/๙๗๒๗

เด็กชายอดุลวิทย์ จันทร์เพชร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไสท้อน วัดแสงสะท้อน  

รับรองตามนี

้

(พระศรีปริยัติโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๖

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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