
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๘,๑๔๑ คน ขาดสอบ ๒,๐๑๒ คน คงสอบ ๖,๑๒๙ คน สอบได้ ๒,๖๓๖ คน สอบตก ๓,๔๙๓ คน (๔๓.๐๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๑
นายกายวิทย์ ศักดิศิริ

์

๑๓/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๒
นายเกษม คงลำพูน

๑๖/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๓
นายจีรวัฒน์ รุจิตร

๒๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๔
นายชานนท์ แซ่เตีย

๒๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๕
นายธนชาติ พัฒน์ทอง

๐๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๖
นายธนะพันธ์ ภักดี

๐๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๗
นายรวีพงษ์ บุญญลักษณ์

๑๕/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๘
นายสุธรรม อินทร์จันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวธันย์ชนก กลับวิหก

๒๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๐
นางสาววิยะดา มาทอง

๐๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๑
นางพรประไพ คงทรัพย์ ๗/๑๐/๒๕๑๐ วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๒
นายมงคล กาฬคลอด

๑๕/๐๔/๒๕๐๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๓
นายอนุชา เกตุสกุล

๑๗/๐๘/๒๕๑๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๔
นางสาวกนกวรรณ ศรีบวรกุล

๑๙/๐๕/๒๕๒๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๕
นางสาววิรวรรณ สังข์มุณี

๒๐/๐๗/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๖
นางบุปผา อินทร์ทอง

๒๘/๐๙/๒๕๓๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๗
นายพชร วิชัยดิษฐ์

๐๑/๑๑/๒๕๑๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๘
นายภิรมณ์ สุขสม

๐๕/๐๙/๒๕๐๘
วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๑๙
นายชัยสิงห์ พรหมศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๑๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๐
นายจิรยุทธ เพชรมีศรี

๐๗/๑๐/๒๕๒๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๑
นางสาวรัตติกาล สุดเกตุ

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๒
นางสาวรัชนี ปานกลัด

๒๘/๐๕/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๓
นางนิตยาภรณ์ รอดศรีนาค

๑๔/๑๐/๒๕๑๖

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๔
นางสาวอรพรรณ ขวานบุตร

๓๑/๐๕/๒๕๓๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๕
นายพงษ์เทพ เครือทอง

๓๑/๐๕/๒๕๒๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๖
นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง

๑๑/๐๖/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๗
นายจารึก โพธิรัตน์

๒๒/๐๑/๒๕๑๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๘
นางสาวขวัญจิต แปนประจุน

๐๙/๐๙/๒๕๑๕

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๒๙
นางสาวสมพิศ นาหมันคง

่

๑๖/๐๓/๒๕๑๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๐
นางสาวอาริยา อุดมญาติ

๒๖/๐๖/๒๕๓๔

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๑
นางสาวอ่อนอุมา คงมณี

๒๙/๑๒/๒๕๓๖

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๒
นางสาวศศิพร เปรียมสุข

่

๑๔/๐๔/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๓
นางสาวกมลวรรณ หัตถประดิษฐ์

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๔
นางสาวขนิษฐา กองทอง

๐๙/๑๐/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๕
นายเอกรัตน์ อินทรสุวรรณ์

๒๑/๐๕/๒๕๓๐

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๖
นางฐิติมาภรณ์ ประทุม

๐๑/๐๔/๒๕๒๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๗
นางสาวณัฐฐา วงษ์จินดา

๒๑/๐๓/๒๕๓๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๘
นายวิฐชญฐานนท์ รักษาชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๓๒

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๓๙
นางสาวพรพิมล บรรเทิงจิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

วัดพัฒนาราม พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงเจตสุภา เชียวชาญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายอดิศร บุญฤทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงปยะฉัตร เกตวิชิต

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงลลิตภัทร อรุณรักษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงสิรามล ศรีคิรินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายวชิระ สโมสร

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายวัยวุฒิ นันตะมาส

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินทร์จันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจิตติมา เลิศอำไพพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงถนอมวรรณ กมลเลิศ

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) พัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๐
นางประพิศ นิลนิยม ๑/๘/๒๕๑๘ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๑
นางสาวสุธิดา ศิริสุวรรณ ๑/๔/๒๕๒๕ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๒
นายฐานิศร์ จันทร์แก้ว ๑/๙/๒๕๓๘ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๓
นางสาวจุฑามาศ ถัวตุ๋น

่

๒๘/๑/๒๕๓๗
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๔
นายเมธา ลิหก

๑๕/๙/๒๕๑๕
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๕
นางสาวฺอนงค์พรรณ นาทอง

๑๑/๗/๒๕๑๗
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๖
นางสาวจุฑารัตน์ ศิริพงศ์ ๑/๓/๒๕๓๐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวกานต์มณี โฮกอ่อน ๑/๓/๒๕๓๔ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๘
นายอลงกรณ์ อนันตมาศ ๙/๒/๒๕๓๕ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๕๙
นายประสิทธิ

์

ศักดา
๒๓/๖/๒๕๓๗

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๐
นางวัณณา ถึงจำรัส ๑๐/๒/๒๕๒๐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๑
นางสมจิตร วงศ์โขนง

๒๑/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๒
นางอรัญญา สรรพา ๓/๔/๒๕๑๔ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๓
นางสาววันทนา บัวทอง

๙/๑๒/๒๕๒๒
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๔
นางสาวปนมณี ทองมาก

๐๕/๐๑/๒๕๒๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๕
นางสาววัชราภรณ์ หนูเจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๓๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเหลือ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงกัลยา มาตรภมร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่เหลียง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงชาลิสา ปรีชา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงณภัทร หนูมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงณัฐธิชา สิงหาศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา หนูจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายณัฐนันท์ สาระทิพย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงดารณีนุช บุญกิจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๕
นายธีริทธ์ ศิริเพชร

๐๑/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงปวีณา มีบุญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงพรพรรณ ล้อมวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายภูริณัฐ พัฒน์มาก

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายยศภัทร พันธ์ศรียานนท์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายรัชชานนท์ สีจุ้ย

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายลัทธพล พุ่มพวง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงศิริขวัญ เหล่าแง่ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายศิวกร ทองปาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายศุภณัฐ พันธ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายอนุชิต เพือตนเอง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายอภิวัตร โพธิจันทร์

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงเบญจมาศ กองรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงกนกพร จิวจิน

้ ้

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงขวัญวรา ทองย้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงจิตสุภา หมู่สกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงฉันชนก รองเกียรติ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายชินวัตร อินสม

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณัฐพล มัชฐารักษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงนฤมล โกปกเซ่ง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงบุษญากร พุมพาพร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงกนิษฐา พวงงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงณัฐนรี ชำนาญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงรัชนีกร บุญมา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายธวัชชัย ระบายศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงอรพรรณ เทพบุรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงอันชรี ศรีเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงจิตณัฏฐา พรหมประสาท

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๓
นางสาวธนิกานต์ กองวารี

๐๕/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงนพรัตน์ รืนรวย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๕
นายพงศ์ษนันท์ ลำดวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๖
นางสาวพรรักษา พันธ์ทองดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๗
นางสาวภัทรพร ฉิมแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๘
นางสาววิมลรัตน์ บัวเกลียง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๐๙
นางสาวศนิษา คีรีมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๐
นายศรัณย์พงศ์ เมืองพรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงสุพิชญา สุขสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๒
นางสาวเกษรา อุตคุต

๑๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๓
นายเกียรติศักดิ

์

ดำคลำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงเขมิกา สินธนามราพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๕

นางสาวเอมิกา แก้วแสงสด
๑๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๖
นางสาวกัญญารัตน์ ผ่องแผ้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๗
นางสาวจารุวรรณ ไชโย

๑๓/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๘

นางสาวชฎาพร มลิวรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๑๙

นางสาวชมพูนุท เพชรศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๐
นายปารเมศ บรรดาลลักษณ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๑
นางสาวพัชรี ศรีนอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๒

นางสาวสมฤทัย ยะโส
๐๙/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๓

นางสาวอนัฐดา ทิวแพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๔
นางสาวอัจฉรา โกงเหลง

๒๑/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๕
นายเอกธวัฒน์ มีวิเชียร

๐๒/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๖

นางสาวจิรสุตา เกลียดสู
๑๕/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๗

นางสาวสาวิตรี โพธิทอง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๘
นางสาวสุนิสา แซ่ลิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงกมลวรรณ พุกภูษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วกอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา นาคผุด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เนตรรุ่ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงคณิตา ธรรมรักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงคันธรส ทวดสิญจน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงจินตนา แก้วสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ไทรชมภู

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงชนินาถ กาญจน์ธนกิจ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ลักษณจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงณัฐมล นกเผือก

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงดลนภา เกือหนุน

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายดิศรณ์ โสมกลิน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายธนกร คงเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายธนิตย์ พัฒสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงธัญรัตน์ ขาวสว่าง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายธิติ ปาละแม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงนภัสสร แก้วแสงอ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงนัตยา คลาดทุกข์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงนันท์นลิน ทองนา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายบุณยกร เพชรน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายปฏิภูมิ จุติอมรเลิศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงปรางค์ทอง บุญปาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ บุญปาน

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายปรเมษฐ์ จันทร์นุ้ย
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายปวริศร์ บุญชู

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงปยวลี วรรณดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายพงศกร ปล้องแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงพัชรมัย แมนเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงพัณณิตา ปล้องไหม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ หวัดคล้าย

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายพิชชาพร โลติกร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงพิณทอง คงอุดหนุน
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงพิมพิศา อินทร์จันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงพิมพิศา แซ่เลียว

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงพิมพ์กรัส ภูเขาทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงพิยะดา คุ้มสุวรรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายพิสิษฐ์ มณีสม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงมณีลักษณ์ ไชยรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ไทยเกิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงวณิศา สังสันไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายวรัชญ์ ปล้องนิราศ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงวรัตตา สุขอุ่น

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายวรากร จันทร์พร้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ ใจเอือ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงศณัตชา แก้วอำรัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ปานแดง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงศศิธร สุวรรณรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล เฟองฟู
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงศันศนีย์ ช่วยนคร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงศิลปศุภา ไชยฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายสิระติ หิรัญธานี

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงสุชาวดี สุวรรณเทียบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญเขียว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา นิยะกิจ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา แดงเพ็ชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสุวิชาดา ทองจันดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงหิรัญญา พัฒนเวช

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงอนันยตา แกล้วกล้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงอภิญญา นวมนิม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ โกละกะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอรินดา เกษเพชร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงอริสา กุลวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงอิสรา เพชรนุ้ย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงเฉลิมขวัญ แท้นทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงเนตรณภัทร ทองด้วง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงเบญจพร ลีจ้วน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงเพชรไพลิน อนันรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เพชรสุทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายกนต์ธีร์ รักสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๑๙๙
นางสาวกมลทิพย์ พัฒนประดิษฐ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๐
นางสาวกมลวรรณ ประไพ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๑
นายกฤติน ชัยฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงกฤติมา ถนอมกล่อม

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๓
นายขันติธรรม เอียมวงศ์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา โสดา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๕
นายกิตติกวิน ชูประจง

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายกิตติพล กองกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงกีรติกา โกละกะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๘
นางสาวชญานิศ วงศ์วัฒนดิลก

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๐๙
นางสาวชณัฐฎา สุขคุ้ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงชลันดา เรืองมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงณัฏฐนิช ทวี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา บัวลอย
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายณัฐภูมิ บัวไข

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๔
นายณัฐวุฒิ เจริญพูล

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๕

นางสาวณัฒชนันท์ ศิริกานนท์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายทองจันทร์ เขียวโป
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายธนกร รัตนรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๘
นายธวินันท์ ทองปน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ แสงภักดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๐
นางสาวธิดารัตน์ เพชรปราบ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายนันทวัฒน์ วิชัยดิษฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายปรเมษฐ์ เสสล

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายปณณธร ชุมสมุย
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๔

นางสาวปาณิตา คล่องแคล่ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๕
นางสาวปยะนาถ เพชรบำรุง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๖
นายพงศ์พลิน ตุลารักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายพสิษฐ์พร วิฑูรย์พันธุ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี พรหมมนตรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฤทธิกัน

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๐
นายฟาซี โซ่โดบ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายภัทรพล สมศักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายภูวนัย รุ่งเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงมันตา ค้วนแอ่ม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงรสริน พิพิธ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายรัชพล อำรุง
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๖

นายรัฐภูมิ คงศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงวรารักษ์ นาคดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายวิชญ์พล คงชู
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๓๙

นางสาววิสสุตา คะเชนทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายศรัณชัย ขวัญดุษฎี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงศศิธร ส้มแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงศุภรดา ยอดเพชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงศุภิสรา ไชยจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงสิรินยา คุณสนอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงสิริมา ปานราม

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงสิริเนตรนภา มีเพียร

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๗

นางสาวอธิตา ส้มแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงอริญศรา จิตราภิรมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงอลิสา บำเพ็ญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอัมรา ภักดีคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงเกวลิน ทองบุญชู
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรเมืองใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายเจนวิทย์ เพชรแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายเสกรินทร์ ธรรมเจริญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงโศรดา คงคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๖
นางสาวกรีฑารัตน์ เพชรดี

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงกษมา รักเมือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๘

นางสาวกัญชลี ศรีมณฑก
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายคณานนท์ โกละกะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงชญานิต สุรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงชฎาพร เถยศิริ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงชนิกานต์ เกิดกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๓

นางสาวชลธิชา ลีเจริญ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๔
นางสาวชลาลัย แดงสุภา

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๕
นางสาวณิชารีย์ จันทร์คง

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๖

นางสาวดังฝน

่

ชูชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๗

นายธนพล นิลทจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๘
นายนนทกร นาคอุดม

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงนนทิชา เลืองสกุล

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๐
นายนพนนท์ ลิมสกุล

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๑

นางสาวนราวรรณ ยศเมฆ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๒
นางสาวนริศรา เสวตเวช

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๓

นางสาวนันทภัทร แก้วบัวทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๔

นางสาวนำทิพย์ สกุลไพโรจน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๕

นางสาวบุศราวดี บุงปน
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงบุษรินทร์ ฤกษ์อุไร

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงประภัสสร พินิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๘

นางสาวพรณัฐชา คันธรักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๗๙
นายพรพงศ์ นาคสวาท

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ เสือแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงภาพิมล เดชอำนาจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๒

นายภูรินท์ จินตุลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๓
นางสาววนิศรา จันทร์ลำพู

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงวรัญญา สันตจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๕

นางสาววันเพ็ญ สาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๖
นางสาววิรัชญาภรณ์ ศรีไวยพราหมณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงศรีสิริ สุริยอมร

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๘
นางสาวศลินทิพย์ อินทระ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๘๙

นายศุภณัฐ ไทยเกิด
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายสิทธิกร เมืองแมน

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๑
นางสุดารัตน์ จันทร์ขำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงสุทธิดา วระศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงสุภาวิดา หิรัญเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๔

นางสาวสุวิมล วิวัฒน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๕
นางสาวอนงทิพย์ สงขำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๖
นายอภิสิทธิ

์

คงน่วม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๗

นางสาวอลิษา ชมสุวรรณ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๘

นางสาวเกศสุดา สุขทองเส้ง
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๒๙๙
นายเจษฎา บุตรเมือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๐
นายกฤตพล พรหมชาติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๑
นางสาวกุลวดี นิติพนากุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๒
นางสาวจารุดา วรพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๓
นางสาวชญาภา สุดจาชาลี

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๔
นางสาวณัฏฐธิดา วงศ์แข

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๕
นางสาวณัฐชา สิทธิโม

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๖
นายณัฐพงศ์ สุทธิ

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๗
นางสาวณิชกานต์ หนูหีต

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๘
นายนัทพงศ์ เฟองรักธรรม

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๐๙
นายปริญญา กิมเสาว์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๐
นายปรเมศ คงหวาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๑
นายปลืม

้

บุญประภาพิทักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๒

นางสาวปยวรรณ เกลียงเกลา

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๓

นางสาวพัชราภา พรหมวิเชียร
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๔
นางสาวภัทรชราพร ละม้าย

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๕
นางสาวภัทราภรณ์ เลิศบุรุษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๖

นางสาวรัชฎาพร ศรีขวัญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๗

นางสาววรฤทัย วงค์ศิริ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๘
นายวสุ ประดิษฐสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๑๙
นางสาววินันญา เจริญสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๐
นายศิวกร หิรัญเรือง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๑

นางสาวศุภกานต์ นวมนิม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๒
นายสรวิศ คงเทพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๓
นางสาวสิรินยา ชูเพชร

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๔

นางสาวสุนิษา วงษ์ประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๕

นางสาวสุภาวดี อินทร์เสวียด

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๖
นางสาวสุวนันท์ พูลเขาล้าน

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๗
นางสาวอัฐภิญญา ศรีมณี

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๘

นายเกียรติศักดิ

์

คะเชนทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๒๙

นางสาวเก็จมณี ถำวาป
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๐
นางสาวเจนจิรา ส้มเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๑
นางสาวเบญจมาศ วงศ์สวัสดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๒

นางสาวเพียงนลิน พรหมทวด
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๓

นางสาวเมธินี มีเพียร
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๔
นางสาวแพรวา รอดทับ

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๕
นายกฤษดา แก้วเกลียง

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๖

นางสาวกาญจนา สายแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๗

นายกิติภพ รักบำรุง
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๘
นายณัชพล พรหมเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๓๙
นางสาวธนิตา ทองทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๐
นายปรเมษฐ์ รัตนานุพงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๑

นางสาวมณีรัตน์ ใสยผุด
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๒
นายราชัน ฤทธิศรีบุญ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๓

นายสรนันท์ วิชัยดิษฐ
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๔

นางสาวอุไรวรรณ อุ่มแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๕

นางภัทรานิษฐ์ สินอุดม
๑๕/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สมศักดิ

์

๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๗

นางสาวองค์นาฎ ส่งแจ่ม
๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๘

นางสาวรัตนา
ทองนุ้ยพราหมณ์ ๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๔๙
นางสาวศิริณภา อาทิตยานุวงศ์ ๔/๒/๒๕๔๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๐
นางสาวอนุสรา บุญฤทธิ

์

๑๗/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๑

นางสาวศศิพิมพ์ ชราลักษณ์ ๓/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๒

นางสาวชนาธิป แสงชัยศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๓
นางสาวรุจิรา คำพึงพร

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๔
นางสาววิณัฐวดี ปานเฉวง

๑/๐๗/๒๕๔๑
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๕

นางสาวณฐรส สงโสม
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๖

นางสาวปณิดา เผือกนาโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายกฤตเมธ สังฆะหะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงกันธิชา คชรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายกิตติพร วิจิตรจรรยา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายกุลเชษฐ์ คลองเงิน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายชนะชัย ด้วงคง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงชลธิชา โพธิพ่วง

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงชาลิสา หนูคงนุ้ย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ คงพล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

อิมใจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายทรงศักดิ

์

หลุ่ยจิว

๋

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายธีทัต ศรีขาว
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงปทมาวดี สะภูริพงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงผกาวรรณ นรากลำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายภัทรพงษ์ บุญแทน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงวรรณฤดี บุญเอียม

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงดุจดาว ศรีสูญจีน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงทิพย์วรรณ แนบทางดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายธีระพัฒน์ ใจยะสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายปณณธร ปะณะฐี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงมีนา คงหอม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงรัญชิดา โลหิตรักษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงวริศรา จันทรพร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายอรรถพร พรมจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงโพธิธาดา นรากลำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายกฤษฎา มิมทอง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายจักรินทร์ นิยาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงจารุณี รองเพชร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงจิณัฐตา แก้วงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายจีรพัฒน์ สุวรรณวาท

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ แจ่มแจ้ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงจุไรรัตน์ แจ่มแจ้ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ขันภาษี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทวิชสังข์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายธันยพงศ์ ชูทรัพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายนรากร หนูแกล้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงพิชญาภา แสงประดิษฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงพีรยา ลัดลอด

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงภัชริฎาภรณ์ พรหมทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายภูพัสสนต์ ซังขาว
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายยุทธนา ชูแปน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายรพีภัทร์ โมลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายราเมศวร์ ทิมอรรถ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงวรรณธณา คงคาช่วย
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงวรรณภัส รืนเริงใจ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงวาสนา เพลงยอดวงษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายสราวุฒิ ธรรมชาติ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายสราวุธ เดชดารา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงสิริภัทร พุทธรักคิด

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายเอกธาดา กันกลำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงชัญญานุช ห้วยลึก

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงชุลีกร ห้วยลึก

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายณัฐพร อุดมสุขสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒน์ อินประเสริฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายต้นตระการ สุทธิสารสุธี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา พึงบุญลือ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายธนากร สังวรธรรม

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่เตือง

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายธีระพงษ์ ทองนพ
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กชายนำพล ทิมอรรถ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายบรรณสรณ์ บุญช่วย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงปรีญานุช พรหมรักษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงปยมาศ สังข์ช่วย
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายภัทรพล ไชยเผือก

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงวิชญาดา ยาพัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงศิรินาถ หมอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุญประเสริฐ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายศุภณัฐ เซ้งลน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายสมภพ ศรีเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายสุธี เทพคง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายสุราษฎร์ ธรรมชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายสุวนันท์ ถินขนอน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แย้มพงษ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายแก้วตา ชืนชม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายชานน เงาศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงนลิณี เดชจินดา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงประภาพร ถาวรพร

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายภัทรชัย ใจปานแก่น
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงภาชินี พรหมจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงวลัยพรรณ เทพวงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายอภิวัฒน์ พรหมทัสน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พวงศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๘

นายเจษฎา ใจดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๓๙
นางสาวพวงรัตน์ จันทร์เอียด

๑๖/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๐
นางสุวาณี มันเรืองเดช

่

๑๐/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๑

นางมารศรี ศรีสมบัติ
๑๗/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๒

นายรัฐพงษ์ พงศาปาน
๐๓/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๓
นายจาตุรนค์ แก้วรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวภิญญดา แผ้วสมบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ จิตรพวง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายวงศกร ทองชนะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงกนกพร พัฒน์ยัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงธณวรรณ เครือพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายปรมินทร์ จาตุรานนท์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงภคพร ชูประเสริฐ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายภัคพล นาคบำรุง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงมัชริสา เหลือบุญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายยศกร รัตนรักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงสนิศตา เนาวนัต

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงสุธาสินี หนนท์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายสุรชาติ ขุนเพ็ชร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงเกศรา นวลแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ห้วยนุ้ย

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงชาลิสา ประทุมทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธนวรรณ อุดมประชารักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา ยวนยี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายโฆษิต ขุนภักดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๓
นางสาวกมลลดา พลภักดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๔

นายจารุวัฒน์ แต่งนวล
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๕

นางสาวจิรัฐติกาล จันทร์เพ็ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๖
นายชนะศักดิ

์

พันทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๗
นางสาวธนารัตน์ ปรีชาเชียว

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๘

นางสาวธนิดา ประทุมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๖๙

นางสาวนลิน แก้วคุ้มภัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๐
นางสาววดีลดา ประจงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๑
นายสหรัฐ มัจฉากลำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๒

นางสาวสุนิตา รำพรรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๓

นางสาวหิรัญญา พรหมพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๔
นายอุเทน ชัยชนะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๕
นางสาวกัญฑาณัฐน์ ขำแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๖

นายจรณพงศ์ ไหลวารินทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๗
นางสาวจันทราทิพย์ จันทร์ขาว

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๘
นางสาวจีรนันท์ ชืนชมน้อย

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๗๙
นางสาวชณัฐดา ต้นพุ่ม

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๐
นางสาวชนิสรา สวนบุรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๑

นางสาวณัฏฐิกานต์ ชูประเสริฐ
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๒
นายณัฐนนท์ อินทสุวรรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๓

นางสาวณัฐริกา ทองตะกุก
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๔

นางสาวณิชกมล รุ่งโรจน์วุฒิกุล
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๕

นางสาวดลอัปสร ไกรดวง
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๖
นายภีรวัฒน์ ทับทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๗

นางสาวมันตรินี ประทุมสังข์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๘

นายวรสรณ์ วิชัยดิษฐ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๘๙
นางสาววราภรณ์ แพศักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๐
นางสาวศิริลักษณ์ ช่วยพัฒน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๑

นางสาวสุพิชชา ปานสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๒

นางสาวอมรรัตน์ วิโรจน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๓
นางสาวอรวี แก้วกัญญาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๔
นางสาวเพ็ญนภา นิลนุ้ย

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๕
นางสาวเยาวลักษณ์ พรหมเกิด

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๖

นางสาวกมลชนก แสงมณี
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๗
นายมนตรี จันทรัตน์ ๑/๐๕/๒๕๐๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๘
นางจำเนียร กาญจนดิฐ ๑/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๔๙๙

นางกรรณิกา คุ้มไพรี
๒๓/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๐
นางสาวปารณีย์ วิบูลย์วัชรกิจ

๒๔/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๑
นางสาวสุกัญญา ทิพย์พินิจ

๘/๐๑/๒๕๒๔
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๒
นางสาวสุพรรณวดี ประสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๓
นางสาวปาริชาต ข้ามสาม

๓๐/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๔
นายพงศกร เรืองศรี

๒๘/๐๙/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงจารุภัทร ศรีสอ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงศิรินธาร อินทนะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงจิตราพร แจ้งเพชร

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาวศุภาพิชญ์ ทวีรัตน์

๑๑/๐๓/๒๕๑๔ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
ดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๐๙
นางสาวสาธิตา แซ่อึง

้

๒๖/๐๗/๒๕๑๘ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
ดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงอารียา ทิพย์สวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พิจารณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุ่นเรือน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายจักรพงษ์ เพิงใหญ่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กล่อมเมือง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายกฤษฎา สัมพันธ์ศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงปานไพลิน หนูแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายพรชัย จันทร์ปาน

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายพีรพงษ์ มีอนันต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงสราพร ชุมมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงศศิธร นามเมือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๑
นายเจษฎา เอกจีน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๒

นายเมฆินทร์ สมพงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๓

นางวิภารัตน์ ครุฑธาโรจน์
๒๖/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงสุขิตา ลำเลิศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงกรรณิกา ไชยสิงห์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

นพเดช
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงจริยา รักช้าง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายธนัท ปนใจ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์สงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายธีรวุฒิ เพ็ชรช่วย

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงปยวรรณ แซ่เลียว

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงพรณภา พรมท้าว

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายพิสิฐ กรดเกล้า

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายรุ่งเกียรติ เผือกหนู
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงลลิภัทร หมืนชนะ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงวรนุช คงแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายวัชระพล พรหมเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายวีระพล หนูแข
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงศรัณญา ศรีกัน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายสิทธิโชค นิราภัย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงสิรามล ทองนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงสิริกัญญา ไทยนาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงสิริกาญจน์ นาคกุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงอทิตตยา ทิพย์แก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงอัญชิสา สมศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงอารียา โรมรันณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงอุลาภรณ์ นิลทองสกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงเกตน์สิรี ทองดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงโสพิณ มีสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงคัทลียา บุญเย็น

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงจารุวรรณ เจริญแพทย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงบุณยานุช ชำนาญศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ขาวเทียม
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงวรรณศร ทาบสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงสุชาวดี สระทองอุ่น
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงอรุณวดี ลาดทุ่ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปลอดสกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงเกศดารัตน์ ย้อยญาติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๕๙
นางสาวชืนกมล

่

สุพรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๐
นางสาวทิพย์สุดา เมฆแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๑

นายธรรมนูญ ชำนาญศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงนริศรา บุญกองสี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๓
นางสาวภทรภรณ์ บุญเลิศกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๔
นางสาววริษา บุญส่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๕

นางสาวสุพรรณี คงเอียด
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงสโรสิตา เรืองยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๗
นายหทัยทัต เรือนคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงอรณิชา อะโคตรมี

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๖๙

นางสาวอารียา รักบำรุง
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๐
นางสาวกมลทิพย์ ปุนเต็ก

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๑
นางสาวกัญญารัตน์ หล้าบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๒
นางกีรติ สุระกา

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๓

นางสาวจันทิมา เพ็ชรประดับ
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๔

นางสาวจุฑามาศ พัฒนะ
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๕
นายฉันทพัฒน์ พงศ์ทองเมือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๖
นางสาวนัฐกานต์ สมศักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๗

นายนิติพงศ์ คงทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๘

นางสาวนิธิมา พุฒทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๗๙
นางสาวประไพพรรณ

เกือกลิน

้ ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๐
นางสาวปรียานุช สิงห์พลาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๑

นางสาวปาณิดา วุฒิพงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๒

นางสาวภัณฑิรา รักสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๓
นายภูมิรินทร์ รักบำรุง

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๔
นางสาวรุ่งทิพย์ พิมพ์ลอย

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๕

นางสาวรุ่งฤดี คุ้มตัว
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๖

นายศุภชัย นาคขวัญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๗
นางสาวสุชาดา ชุมเปย

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๘

นายสุริยัณห์ เจริญสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๘๙

นางสาวอรญา คุ้มตัว
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๐
นางสาวอรนุช ศรีภักดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๑
นางสาวอุไรวรรณ บุดดาเคน

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๒

นายเดชาวัฒน์ เจริญแพทย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๓

นายเอกพงศ์ บุญแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๔
นางสาวกัลยา สมเหมาะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๕
นางสาวกาญจนา อินทร์ย่านยาว

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๖

นายจิรายุส ใจงาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๗

นายชิเนศวร แซ่เลียว

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๘
นายวีรพงษ์ บุญทอง

๕/๑๐/๒๕๑๖
วัดเจริญประชาธรรม ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คันธิก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เจริญมี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ช่างเรือ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายภูรินทร์ อินทรนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายธนกฤต สุภาการ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงเมธาภรณ์ รอดไทย

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเรียน ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๕
นางศศิธร พัฒจร

๒๙/๗/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๖
นางรัตนา ศรีบุรุษ ๓/๙/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายณัฐพัชร นวลไทย

๑๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ จันทระ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงฐิตาพร พรมอุด ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงชุติมา พัฒน์แดง

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงจารุกัญญ์ ท่าดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา ท่าดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงธํญลักษณ์ แมนเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงชลธิชา พัฒนสิงห์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๕
นางสาวกมลทิพย์ จินา

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๖

นางสาวจิราภา บำเพ็ญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๗

นางสาวชมพูนุช ดำนิล
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๘
นางสาวดวงลักษณ์ จินตนา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๑๙
นายธนาวุฒิ อมรบุญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ล่วง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๑

นางสาวนราวดี เพชรน้อย

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๒
นางสาวนลินธร นเรศ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๓
นางสาวนัฐประภัสสร หนูรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๔

นายปรินทร จันทบูรณ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๕

นางสาวปยวรรณ พรหมมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๖
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเกลียง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๗

นางสาวสุชาดา หนูแปน
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๘

นางสาวสุทธิดา ใจหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงสุนทรี พระเดิม

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๐
นายอนันทวัตร อรุณจิตต์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๑

นางสาวเมย์ลิษา เกลียงเกลา

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๒

นางสาวจริยา งามทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๓
นางสาวธนวรรณ ไม้แก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๔
นายภานุวัฒน์ แซ่ตัน

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๕

นางสาวรุ่งกานดา เพ็งจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๖

นางสาวสุนิตา แก้วทองเมือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๗
นางสาวสุภาวดี ไทยเกิด

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๘
นางสาวกานต์สุดา พลเดช

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๓๙

นายกิตติพศ สมบัติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๐
นางสาวจารุวรรณ กลินถนอม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๑
นางสาวณัฐธิดา นุ่นทิพย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๒
นางสาวธนัญญา ดิษขนาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๓

นางสาวธัญญาพร พิลาบุตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๔

นายนิชานันต์ ผิวคลำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๕
นางสาวมุขฎามาศ ชัยมุสิก

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๖
นางสาววรรณธิดา โอยสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๗

นางสาววรรณภา แก้วแกมจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๘

นางสาวอรุณศรี สุขย้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม วัดวิเวการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายก่อตะวัน มะลิทิพย์

๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายธิปก เมธวลี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายธีธัช เมธวลี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายนฤมินทร์ วิชัยดิษฐ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายศุภฤกษ์ เรืองศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ ใจซือ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายอภิวัฒน์ วิชัยดิษฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงถนัดดา พยัคคา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงเจนจิรา นาคช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงณกุลกานต์ ธรรมชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงธีรารัตน์ บุญมี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงนฤมล ถินสันเทียะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงบัณฑิตา กรรฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงภัทรพรรณ บุญมี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงลัทขิกา ขวัญศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงศิรดา เมืองเกิด

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงอนงค์นาฎ หวังแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงอเนศดา เกิดบุญมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงอรญา แสงอุไร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

จันทร์ประดิษฐ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรหมจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ประทุมวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงอรณิช จันลาพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา อิมเอิม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงนิษากร พันธ์รังษี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๔

นายธีระพงศ์ ดำสัย
๐๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๕

นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก
๑๑/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ พริกเนียว

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายกิตติกร นิยมสัจจะวาที

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงดวงตะวัน ศิวภักดิวัจนเลิศ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายวุฒิพร แซ่ลิม

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงศุภิกา พัฒนประดิษฐ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงอภิชาวดี ศรีรัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงพธูกานต์ ภู่ไพบูลย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงชณิตา ประยูเด็น
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงธนพร ทองเฝอ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงบุปผรัตน์ ปริงหาดยาย

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงเสาร์วภา ขนอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงกัลยณัฐ เสนาพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายสุวภัทร ทองสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงหยาดฟา ศรีสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงกัลธิดา บุญฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา แสวงผล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงทิพปภา คำแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายธันวา ทองเชือ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงบุญญิตา เติมสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงพนิดา ประถมจินดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงพรพรหม ขวัญเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แสนสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงมธุรดา ใยทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงมุทิตา ศราภัยวานิช

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายยศกร ศรีสว่าง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายวรวุฒิ บุญกว้าง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงศิขรินทร์ อินทร์ทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

โคกยะสุพรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงอธิตญา วงพินิจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงเพ็ญฤดี เรือนสูง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายเสกสรร ชาวลีแสน

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายเอกวิทย์ แซอือ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงโสภิดา ชูเชิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๐๙
นางสาวดวงเดือน โกยดุลย์

๑๗/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๐
นายจิรศักดิ

์

ทองเพชร
๑๒/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๑
นางกิตติยา ทองหยัด

๒๘/๒/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๒
นายอภิชาติ นวลฤกษ์

๒๐/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๓

นางสาวฤทัยรัตน์ สวัสดี ๕/๒/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงคหัฎฐินี สืบสายทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงจิระนันท์ พิมพ์บุญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายชนาธิป แก้วประคอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงดวงกมล เพชรวิชิต
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายธนกฤษ ไกรสิทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงพชรภร แซ่เห่ง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงมณธิณี แข่งขัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายคมกฤต วณกิจเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงจารวี ทองไทย
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงดารารัตน์ บุญเกษม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๔ เด็กหญิงวรรณสงกรานต์

ชูดวง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงศศิวิมล พันธ์สง่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงแพรวกมล ศรีแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายแหลม
วัดแหลมสุวรรณาราม

 

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงกมลชนก เพ็ชรหับ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายธนกฤต เจริญสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงจิดาภา ศรีฟา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๐
นางสาวกัญญาภัค เพชรพรหม

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๑
ว่าทีร้อยตรีณัฐพล

่

เจรฺญมี
๑๖/๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดโกศาวาส วัดปราการ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จิตพนมกาญจน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายต่อเขต พันสาย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายพรลภัส กาญจนารุ่งโรจน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงภควดี สวยพันธ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายภานุมาศ ประมูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายภูริณัฐ จะรา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงภูวนิดา ปรีชา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงมนัญชยา ปลานนท์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงรสิตา ศิริรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงรัญชิดา เพชระ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ราชมณี

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายกัมพล โกดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงชลธิชา หนูบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงชิโนรส นิมนต์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงฐิติมา แก้วพิพัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงณริสสา บัวคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีระวิ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายตุลา หงษ์ทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงทัศนา ศรีทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายทิเบต จิตสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายธนกร ไชยยุทธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงธีรวรรณ แซ่อุ้ย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงนัทฤทัย บุญนำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงนาระดา พรหมสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงนำทิพย์ จรัส

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงบงกช บุญทน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒ / ๗๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงบุณยาพร มาลาสัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กชายพสุ เจริญรูป
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กหญิงพิชญาภัค สุวรรณสาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายมาโนช ดำสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงลิลิตตา บัวแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายสิริ พัฒนกูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองเดช

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายสุริยะ หวานสนิท
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายอดิเทพ จันทปะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงอังคนา พังยาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายอัศราวุธ คงเจาะ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงอารยา มูสิกสังข์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงอุไรริษา แก้วชัด
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีชาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงเบญญาภา ถาวร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงเปรมกมล สุขเยาว์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงเปรมฤดี ทองอุ่น
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ลีวังศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงไหมแก้ว โสกันทัต

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงปุณสิริ จิตรสวาท
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ปรีชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายนนทพัทธ์ พยัคฆา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงสรัลพร สมบัติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงดารารัตน์ สมเคราะห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๔

นางสาวปริญาภรณ์ พิสูจน์ผล
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๕
นายศุภกิจ เนียมสม

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๖
นางไมตรี ธนธัญลักษณ์กุล

๑๙/๑๑/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๗

นางสาวกาญจนา ฝอยทอง
๐๔/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๘

นางปรานอม ขานทอง
๐๘/๐๔/๒๔๙๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๘๙
นางอรัญญา ชัยสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๐
นางสาวเบญจพร ไม้แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๑

นายเกียรติณรงค์ ก่อทอง
๐๘/๐๓/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๒

นางรัชนี วงศ์สุริยากาศ
๒๓/๐๙/๒๕๐๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๓
นางสาวนภาธิป เมืองแมน

๐๙/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๔
นายบุญญนันท์ อักษร

๐๕/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓ / ๗๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๕

นางสาวนงลักษณ์ กิจสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๖

นางอ้อยอุไร ชุมบัวจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายนนธวัช เม่งช่วย

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีทองนาค
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายกษิดิดิศ

์

พุทธสุขา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายกันตภณ ชัยอินชะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงจิรัชญา ภูมิไชยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงชนากานต์ ดำกุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงญาณิศา จิตรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองสุวรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายณัฐนัย ด้วงสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายณัฐพล ยิมน้อย

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ ปานตู

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ ธรรมเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายดรุษกร พิบูลย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญถนอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เพชรแดง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายธัญเทพ ฟกจีน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายธันวา วัฒนาภิรมย์สกุล
๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงนพินประภา กุลพรหม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายนัฐพล หอมกอ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงนันทธิสา เผือกภูมิ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายปกรณ์ บุญคงมาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงปณิตา บุญทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายปรมินทร์ ทองพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงปริยากร มาน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงปยะพร ศรีน้อย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายปยะภัทธ์ รักหอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายปยะภัทร บุญกวย

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายพัสกร เดชเกิด

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงพิชารัศมิ

์

ญาณแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทิศเกลียง

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ วงค์วาลย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายรัตนพงษ์ เมืองน้อย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายวชิรวิทย์ หวานทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงวรพร ดำรงค์ฤทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงวรรณิดา ชืนใจ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กหญิงวรัชยา นวลสุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายวีรพงศ์ เอ่งฉ้วน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงศศินันท์ พลพิชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงศศิวรรณ เพชรช่วย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายศุภณัฐ รัฐนิยม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายศุภาณัฐ ขุนละเอียด

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงสราศินี นิลสุวรรณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา ชัยสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงสุภัสสร เพชรเศษ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงหทัยทิพย์ กวมอำไพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายอดิเทพ รักษามัญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงอภิชญา ชูแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงอมลณัฐ จันทร์หนุ่น
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายเดชดนัย นิลสุวรรณ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายเทวราช ไทยเอียด

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงเยาวเรศ ทีตะนะสาย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงเสาวรส คงดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายแทนคุณ พัฒฉิม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายโมไนย สุชาตานนท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายไวยวัฒน์ ศรีสุขแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายกนกพล สำเภาทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงกนกรดา เนาวกูล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงกรภัทร ชัยสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองนวล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายกิตติกร คชเชนทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายคเชนทร์ สุวรรณฉิม

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายชโนดม นิลเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายณัชธนกฤต ตันธนกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายณัชพล เรือนสูง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงณัฐธิดา นนทศักดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงณัฐนิช ชัยสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕ / ๗๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายณัฐพล ชำนาญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายณัฐพล ริยาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงทิพย์อาภา เกิดสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงธนพรรณ คล้ายทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายธราเทพ ชูคลี

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ หลักปญญา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายธีรภัทร นุ้ยเจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายธีรยุทธ พรหมช่วย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ นาคขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงบุษกร มณีฉาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงปทิตตา สิงหเสนี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายปญญากร ชอบกตัญู
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงพรทิพย์ คารว์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงพรรณวดี เพชระ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายพศุตม์ ทิศเกลียง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงพิมลมาศ สิขิวัฒน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงภคณัสนันท์ พืชโรจน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายภานุพงศ์ นาคเพ็ง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายภูตะวัน กลีบแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๔ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
บัวมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายลัญฉกร เกือกลิน

้ ่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรสงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงวรรณพร เทพนิมิตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายวรุตม์
ฑูรย์ภานุประพันธ์ ๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงวิมลศิริ ตุลพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงศรุดา เพิมพรสกุล

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงศศิภิญญา บุญล่อง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายศักรินทร์ ศิริพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายศิริพงษ์ ขวัญเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงสมิตา สาริบุตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายสรอรรถ ระวัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายสืบศักดิ

์

คงแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ บัวเกตุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ไทยเอียด
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงอรอุมา แก้วผลึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา นาทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงอุบลรัตน์ บุญไกร

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงเบญจมาศ รักษามัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายเศรษฐพงศ์ จังรัสสะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายเอกรักษ์ อนุมาศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงกนกพร ควมทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกรรณิกา เทพี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงกวิสรา หอมรักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงกัญญาภัค ติณพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงกันตยา เพชรเชนทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงกัลยาณี เทพพฤกษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ประดับสกุลวงศ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงจิรัชยา พลพิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายจีรวัฒน์ ขาวฤทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายชนกันต์ ลิมวงศ์

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ มาธรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงณัชพร รักษายศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงณัฐฐาธิปตย์ อนุพัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงณัฐมน วงศ์เล็ก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงณิชกานต์ ทองชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงณิชารีย์ สโมสร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายธนภูมิ ชูศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายธีรพงศ์ มีแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงปณิดา ศรีระเวก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงปทิตตา กองประดิษฐ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงประภัสรา เสนา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายปณณธร เขียวสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงปยนุช ชัยวัฒน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงปุญญิศา เพชรสวาท
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายพงษ์ศกรณ์ ชูนาวา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายพัชรดนัย เดชะราช

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายพัชรพล ไทยอำมาตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายพิชัยยุทธ เข็มเพชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงพิชาพันธ์ จันทร์สุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงพิมพิชา ทัศน์จุ้ย

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงฟาใส ศิริสวัสดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงภัคจิรา ปดฐานะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายภัคพล แก้วเกลียง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี ชุมขุน
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วศรีอ่อน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายภูผา หล่อพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายภูมินทร์ อนุพัฒน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงลักษิกา หนูแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ ดวงจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงวรรณนิษา บุญทองเล็ก

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงวรรณิสา เพชรประพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายวรเมธ ควมทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วสุขใส
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงวิรดา สุทธิประภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายวิรัลพัชร จันทร์ภูชงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงศรวณีย์ กลับนุ้ย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายศาตนันทน์ สมทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายศิวะกร ฉิมภักดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กชายศุภณัฐ ไหมเพ็ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงศุภวดี สีใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายศุภศิลป ชาญณรงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงศุภักษร พลพิชัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงสริดา ผลบุญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงสิรินทรา ดวงแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ เทวารัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงสุธาศิณีย์ ปานบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงสุภาพร เต๊กอ๋อต้ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายสุรนันท์ กลับนุ้ย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงอนันตญา ฉิมภักดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงอรนุช เข็มเพ็ชร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงอรวรรณ กรดนวล

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงอัจจิมา ปานจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงอิสรีย์ ฉิมภักดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงเกตน์สิรี บุญทองเล็ก

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายเขมทัต โอชา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘ / ๗๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ช่วยผล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงเมทินี อ่อนรอด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงกาญจนา จุลเพชร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ด้วงทองกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายจักรพันธ์ ริยาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงชนาภา วิเชียร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงบุญสิตา ทองนาค

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ คำสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงกัลยา นวลขาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พัฒน์ชู

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงฐาปณี ทองคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงธัญาวรรณ อนุกูล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงนฤมล ขุนกำแหง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงนุสราพร อินทรบุตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงภาวิณี ลิมวิชิต

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงรัตน์ชุดา แซ่เลียว

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงลลิตภัทร แก้วยิม

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ พิทักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงศศิธร พืชผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงศิริยากร ชูเชิด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงอัจฉรา ยอดชล

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ วิเชียรแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายกวินพัฒน์ ช่วยอยู่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงจันทิมา ทองแปน
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองนาคขาว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงชนิตา อินทร์ภักดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงฐิดาลักษณ์ หนูเยาว์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงณัฐวรา สุพรรณพงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชมณี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงธัญพิชชา เทพมงคล

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แปนเผือก

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงนัฐวรรณ สำภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงปทิตตา โสภาคย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงปริชาติ เหล็กเนตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปริศนา นาวีวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงพรพิมล ศรีเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงพรรษา พัฒน์ชู

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงภาสินี แซ่เฮง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายภูวิศ ทิพย์เดช

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วนำรอบ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงศรัณย์พร สังข์อุ่น

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายสัณหณัฐ สุทธิเพชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงสุนิสา เถียรวิชิต
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี ทองเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงสโรชา พินเศษ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงอธิชา พุ่มพวง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อิมใจดี

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายอมรเทพ ผลบรรจง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงอรณี แก้วเหล็กไหล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงอรวี วอทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงเกตน์สิรี ชารี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ฤทธิแก้ว

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายกฤษณพงค์ ดำประสงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีวารินทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ นุ่นนวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ชาวแดะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงมลธิดารัตน์ พิทักษ์แทน

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงสุขเพ็ญ คำโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๒๙

นางสาวกรรณิการ์ เรืองอ่อน
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๐
นางสาวลักษมี ช่วยชาติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงวันวิสา มงคล

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๒

นางสาวศิริพร ช่อสม
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๓

นายสมลิขิต จรูญกิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๔
นางสาวสุภาวดี คงเดิม

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๕
นางสาวสุรีย์พร บุญคล้าย

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๖

นายอนันตศักดิ

์

วิเชียร
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๗

นางสาวอรอนงค์ สงสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๘
นางสาวดรัลรัตน์ สิงห์ศรีดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๓๙
นางสาวนริศรา เดชมณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๐
นางสาวปริยา เฉยพิชิต

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๑

นายยศพร จันทร์เกลียง

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๒
นางสาวอุทัยวรรณ เมืองเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๓
นางสาวเบญจวรรณ กองกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๔

นางสาวอารียา วิชัยดิษฐ
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๕

นางสาวอาลิสา ดาศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๖
นางสาวโชติญา นาคพังกาญจน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมศึกษา วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงศิริพร ทองทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายสิทธิพร พัฒสนิท
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายสุภัทร จินดาภรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๐
นายอนุรักษ์ นามบุตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงจิรนันท์ สวนแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงชนากานต์ นำแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายสิปปกร จินดาพล

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงดาวประกาย มากแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงนิตยา สุดเอียม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายอรอุมา ชูศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงนลิตา สุวรรณคง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงบุษกร ทองจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายศุภกร บุตรทหาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายสุทธิวงค์ ทิพย์มาก

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายอรรถพล สิทธิศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงอาทิมา ปรึกษาเหตุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงแพรมาศ สายสุวรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงชนิสรา ทองสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ แดงโชติ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงนัฐธิดา ผอมทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นาคกุล
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๘

นางสาวภัชรีภรณ์ ชูศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๖๙
นางสาวอัญมณี ชูบุญช่วย

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา ชูศิริ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายณัฐพล บัวทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงรวิวรรณ คงเหล็ก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายพันธกร แก้วกนก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายศักดิระพี

์

ภิรมย์ก้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงสุธินันท์ อุ้ยสกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายอภิชัย ย่องบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงอุทัยรัตน์ ตู้เฮียน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

คำทิพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงณัฐนรี สุขอุ่น
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายภูวิศ บุญญโร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงศุภมาศ มูสิแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา บุญฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงธนัญญา ขวัญเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ภิรมย์ก้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายพันธการ แก้วกนก

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๖

นางสาวพัชรีย์ แสงเพ็ชร
๒๐/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงกชวรรณ สุขช่วง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายกฤษฎา ชัยปญญา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงขนิษฐา สาริพัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายจิรภัทร ใสจุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายชนะชล บัวบาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มณีรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงณัฐณิชา สัมพันธ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายณัฐพล ศรีใจงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายนัฐพงษ์ รักษ์รุ่ง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ แซ่เล้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายประกอบบุญ ประดับวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กชายพิชญ สวัสดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงมณฑิรา พุฒทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายมานพ รัตนไตร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงมานิตา อนุกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงวรารัตน์ รัตนพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงวราลักษณ์ รัตนพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงสกุลรัตน์ ทองมีขวัญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงสิริญรัตน์ สุวรรณเสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงสิรินทรา รัตนชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงสโรชา ซ้ายเซ่ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงอนัญญา นาเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงอรปรียา ชุ่มจิตต์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงอรัชพร ชูโลก
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงอาภัสรา อินทร์ชู
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ กลับรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงกุลณัฐ แต่งนวล
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงฐิติพร ซุยจินา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายณัฐพล พรหมเศษ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๖

นางสาวพรรภษา ศักดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงศิริประภา ปูจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๘

นายศุภวิชญ์ ไปแดน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๑๙

นางสาวหยาดเพชร ทองมัง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงนิธิวดี พงษ์สมุทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๑

นางสาวรัตน์ถาพร สุทธิโพธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๒

นางสาวยุคล รองเมือง ๕/๕/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงนริสรา คงแง่ง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงปญญาพร ชูศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงโชติมนต์ โกมาสังข์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๖

นางสาวรัตนาพร ลาสศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงปภาวดี เชาวฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงผกามาศ ขวัญช่วย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงภานุมาศ เลิศชมภู
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายศิวากร เสริมแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงเปรมกมล สังสิงห์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงชลธิดา พรมสอน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงทิพย์วดี อินทรสุทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายธนากร แดงเรือ

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายมนต์พิชัย เมฆวิวัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงยุพาพร เหล่าพงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงอทิตยา ชัยอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงอานิสา เพชรทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)

วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๓๙

นางสาวพีรยา วัชนัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๐
นายอนันต์ ยมมาก

๘/๑๒/๒๕๑๑
กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๑

นางอุมาพร สุรทิน
๑๔/๖/๒๕๒๓

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๒

นางสาวรุ่งนภา เทียงสา

่

๘/๑๒/๒๕๒๙
กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๓

นางสาวสุปราณี ชูศักดิ

์

๗/๔/๒๕๑๒ กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๔

นางสาวจันทร์จีรา คงรอด ๕/๓/๒๕๒๓ กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๕

นางสาวอภิญญา หนูนุ้ย ๔/๔/๒๕๒๙ กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๖

นางสาวธัญญาภรณ์ ไมอินทร์

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๗

นางสาวสุภารัตน์ กลางนุรักษ์
๙/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๘
นางสาวเบญจวรรณ กุลเพ็ง

๒๒/๗/๒๕๒๓
กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงกฤติยา แสงประทุม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงชลลดา โอชม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงณัฐกฤตา แมนมิตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายธวัชชัย มุสิโก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงธัญชนก ญาติไธสงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงธันยาภัทร์ รอดเพชร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายธีรภัทร ขนกนาค
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงนภสร เรืองเวช
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงนภารัตน์ แผ่นบรรพต
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงนันท์นภัส คงคาชัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงนันท์ภัส สนเลม็ด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงปณัฐดา ชอบผล
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ หวังพนาเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายปณณธร สุขกลิน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายพชรพล ช่วยประทิว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายพลวัต ลีพิทักษ์รัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทร์แจ่มใส
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายภาคภูมิ ยศหมึก
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายภูมรินทร์ ชูชืน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายภูมิทัศน์ สวัสดิฤกษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงภูริชญา ธรรมบำรุง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายภูวนัตถ์ ชูวิเชียร

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงรวิสรา สมสอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงรัตนฤดี เขียวแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงวรรณรดา อินทสุทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงวาสินี ช่วยเพชร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายวิธวินท์ ฉัตรพัชรภิญโญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายวิริทธิพล

์

สุขเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายวีรกร คุ้มเฉงอะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงศิรินภา ปานฉำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายศิววงค์ เอียมจันทร์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายศุภกร สำเภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงสุชานันท์ อินทร์เนือง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงสุธาศินี ผอมคลี

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุธาศินี หลักทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงสุภัสสรา วัชระกุลโสธร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงสุวพัชร ด้วงไกลถิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงสุวิตา เทพนวล
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงอฐิตา ทองสีทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายอนวัช สองธานี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงอมิตา มีพริง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงอริสา สุมนต์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงอังคณา แซ่ก๋ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายอิทธิกร แสงวิเศษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายเกริกวิทย์ เหล่าพัทรเกษม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ หมานพัฒน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงกนกพร นำเพชร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายกรวิชญ์ วรรณทวีนิยม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงกลธิชา พรมพุ่ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ เวชวิมล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ หลิวคง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายกันตินันท์ ปานเนือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุหลัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ไชยสิทธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา สังข์ทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงขนิษฐา หนูเพ็ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงจรรยพร หารสุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายจักรพงศ์ สำเภา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายจักรี วัชรพินธุ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายจิตรเทพ ขาวนาขา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทนานนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงจิรพรรณ พัฒน์นุ่น

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงจุฑามาส กำเหนิดเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงชนากานต์ จีนไทย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงชนากานต์ ภิญโญศิริกุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงชนาธิป แก้วกิง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงชมลวันท์ สาระคง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายชิษณุพงษ์ ลิมหวี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงณัชชา สุทธิพิบูลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงณัฐติญา เขียวร้าย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงณัฐนรี เครือพัฒน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองรอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ นุ่นชืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายณัฐพล วงศ์อภัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงณัฐสุดา แซ่หลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายตนุสรณ์ เดชะบุญชนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงธิรดา เข้ดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงปณิดา บัวเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงปภาวี เขือนโยธา

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงปาริฉัตร พรหมรักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงพรรณอร จำนงค์ทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายพศวีร์ เรืองสนาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงภาวิตา แทนชืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงรัตนาวดี เอ้งฉ้วน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงสุภานัน ธรรมรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงอคัมย์สิริ ตันสกุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงจินตนา ปลอดภัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงศศิธร ทองแพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงศุทธิณี วิเชียรวงศ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายกฤตธัช แก้วฟุง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงภัทริกา เมืองนิล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงสวรส เปลียนศรี

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๑

นายจตุพร จรูญรักษ์ ๒/๕/๒๕๒๒ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๒

นายแก่นพงศ์ ใสสุด ๖/๗/๒๕๓๐ เรือนจำอำเภอไชยา พระประสพ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายรัชชานนท์ ส่งปลืม

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ รักถินเดิม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงกรณ์รวี ปาจรียพันธุ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายกิตติพงศ์ อยู่แสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายคฑาวุฒิ ส่งปลืม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงชนิกานต์ จ้อยจำปา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงชลธิชา พงศ์เกลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงชาลิสา โสตยิม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ลันซ้าย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงณัฐนรี นิตย์ปลอด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงณัฐนารี เหล็กพรหม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายทีปกร ชุ่มติง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ยุบลพริง

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายธีระพัฒน์ มีคลัง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายนัฐพัฒน์ รัตนพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงนันทพร นาคประเสริฐ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงปริชาต บำรุงพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงปณฑิตา มีแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงปาริตา หวดสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงปยวรรณ อินทร์ทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายปยเดช ทิพย์ปาเว
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงปุญญิศา มาประสม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ลอยใหม่
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงภัทรวดี เชือบ่อคา

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายภัทราวุธ วิมล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายภูริณัฐ ปานเมือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายภูวิศ เครือพัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายรัชชานนท์ ชัยสะอาด
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายวิชยุตม์ ทองสุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายศิรภัสสร เพชรเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายกรณ์ แซ่เห้ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงศิริญญา มณีเนียม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสิริปรียา วิเชียรรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงสิริมา เทพเซ่งหลี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงสุนิษา คำพจน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายอนาวิล นุ้ยเกลียง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายอภิลักษณ์ หีตแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ หมีทองหลาง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงอังคณา โลหิตรักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายเขมทัต เมืองดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงเขมิกา พรหมเชือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายเฉลิมชัย ส่งคงคา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงเพ็ญศิริ เกิดแปน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงกัญญวรา ศรีสงคราม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๘๙ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
สาลี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายกิตติธร นวลวัฒน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายกิตติพงค์ ทองใสพร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สองแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงคิรภัสสร รุ่งราวี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงจิรัชญา เพ็งมืด
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ครุฑศึก
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายจิรเมธ ทองดำแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงชนัญชิดา พันธ์ครุฑ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงชลธิชา หิมหีต

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายชวนันต์ วงศ์พรหม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายชุติพนธ์ นุ่นปล้อง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงญาณิศา ทองมาก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ตุ้มพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงณัฐฐาพรรณ บัวแย้ม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ญสังข์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ใจห้าว
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายธนดล ธานีรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายธนภัทร ขำเกิด

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงธนัชพร เหล็กเนตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ชิตวาห์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กหญิงธีรัตน์ดา มีศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงนพรดา ทองโมถ่าย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายนฤภัทร อือภ่าว

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงปภาวดี อักษรสม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๔
เด็กหญิงปราณปริยา แท่นนิล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศรีสุวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงปญภัทร แช่มเพชร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงปาตานี ทองชู
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายปาราเมศ บุญชืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ครุฑสึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงฝนทิพย์ ไชยวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงพัชริญา แช่มเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี โตยัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงฟาริดา สองแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วศรีจันทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายภาสกร กลินเรือง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงภูริชญา กฤตานุพงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายภูริณัฐ หวังดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายภูวิศ โลกถวิล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงยาราภัทร เชือกลับ

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงยุภาวดี ใจใหญ่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงรัตนาวดี ขุนรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายศตวรรษ กระบีน้อย

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงศศินา ดิษฐราชา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงศศิภัส แก้วช่วย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงสมฤดี ชำนิธุระการ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงสริตา ธนอารักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายสหชัย ใจสุจริต
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์แก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายอมรเทพ เจริญมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงอรนลิน เชือมทองอยู่

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงอริยาภา น้อมเกตุ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายอิทธิพัทธ์ รงพรหม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เซ่งบุญตัน

๋

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงแสงระวี ใสสุก
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงไปรรีญา นุชรินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๖

นายปรัชญา จีนเจริญ
๒๙/๖/๒๕๒๑

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงสุภาภัส เรืองศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงญาดา แก้วอำดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายกนกพล เศวตศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กชายจักรภัทร สรรพขาว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายชานุวัฒน์ เข็มขาว
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงณัฐนิชา พุฒทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงธิติมา ถินขนอน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายนครินทร์ แสงสว่าง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายนชาย ลาดบูลย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงปวริศา แท่นนิล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เรืองดุก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายวศิน เพชรประพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงวินิยา จันทร์เทศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายเมธัส ชูทิพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เพชรศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงณัฏฐ์ธญา พ่วงพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๔

นางสาวปนมณี นาคบำรุง
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายพงศ์พัฒน์ สารเทพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ นาคทองคง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายภานุเดช มีแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายภูวิศ แสงสว่าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายสรจักร พรหมมาศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี สายสุด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงอัญชิษฐา บำรุงเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีแสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายเฉลิมพันธ์ ทองเกลียง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยามาตย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายสิทธิโชค นพรัตน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายธนินท์ธร นาคทองคง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงภาวิณีย์ ทองจีน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายอนาริทธิ

์

ชานิเวช
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๗๙

นางสาวนฤมล ไทยถัด
๐๗/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๐
นางกันหา พราหมณ์น้อย

๓๐/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๑

นางวนิดา เพ็งสกุล
๒๐/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๒

นางกัณฐลดา แซ่จุ่ง
๒๐/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๓

นางอรชร คชาอนันต์
๒๘/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๔

นางสาวประภาพร ชุ่มสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงวริยา ทองจีน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงวริศรา ศรีแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงอจีรวดี ยาสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกรบ วัดตะกรบ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายชาย -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายธนพล ศรีสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงนฤมล แสนทวีสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงรัตนากร ฮันเฉียง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงพจมาน สุวรรณชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงอิสรีย์ ศรีสว่างพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๔

นางสาวมาลินี ประจง
๐๙/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงชิรารัตน์ โสภาผล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายณัฐชนน แซ่ลิม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงสุภาวิตา คะหาร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงณัฏฐพร ลูกมณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงนันทกาญจ์ สักจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงธัญมล บุญจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๑

นายณัฐชนน รินสินธุ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๒

นายพุฒิพงศ์ แก้วมัน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๓
นางสาวนันทภรณ์ สักจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๔
นายผดุงเกียรติ ช่างสลัก

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๕

นางสาวสมจริง หนูจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๖

นายอนุชิต แก้วจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กหญิงอรวรรณ อ้นเซ่ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงพิชามญช์ เชือแดงดี

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๐๙

นายจุติณัฏฐ์ จันทนานนท์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงดวงกมล เถาแปง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ศิริวัฒนะสกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายธีริทธ์ ทองมีบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายภูริวัฒน์ เทพเมือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงวันทิดา คงพัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงสุพิชญา ลาดบูรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ มากมิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอัชชานนท์ เต็งหลวง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

เชือเอียม

้ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงพชรวรรณ นครจินดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายพรชัย ทองใหม่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงกนกนิภา เผือกภูมิ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กชายกำพล กะตากูล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงกุลรัตน์ ช่วยมาก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงขวัญมนัส บุดดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายจักพล แพนุ่น
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายชินดนัย ไกรดาว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายชูศักดิ

์

เพชรย้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

มณีโชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงพิมพ์สุภา ตะละชอน
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๐

เด็กชายภัทรกร ทองโชติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายภูมิ ภาคพรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงมณฑิตา ช่วยเปย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายยศภัทร จีนเต็ก
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงรุ่งธิดา เศษวร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงลลิดา สวัสดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายศุภกิจ สุขเสริม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายสิทธิชัย พลพิชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงสุกฤตา หนูเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอรัญญา สร้อยอากาศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงเกษแก้ว ศรีวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงช่อผกา เสนาวัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายภูวนัย ศิริทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายยุทธศักดิ

์

นิลทจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายวรวัฒน์ เพชรดำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายศรัญู กลับพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายสัญญา แช่มชืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงสุพรรณี สืบวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายอิทธิกร ชีทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แซ่หลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายพิสิษฐ์ กมล

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายฉินนรณ มีนุสร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๒

นางสาวอรอุมา ทองรักษ์
๙/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายธันวา ชูเลียง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายธีรเมธ เข็มทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงมัณฑิตา บัวลอย
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงจันทิมา พ่วงฟู
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ สุขอยู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงอรัชพร โชติกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงวรณิตฐา รักษายศ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายจาณุพัฒน์
ฤทธิสมานราษฎร์

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงจารุวรรณ แสงจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงจิณณภัต เนตรนิติสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๓
เด็กชายทรรศนธรรม จันทร์เกตุ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายพิโมกข์ ทองคลอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงภัทราวดี ชูศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายภูริณัฐ เดชเกลียง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายลาติณห์ สิงห์เอียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายสินชัย ห้าวหาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กชายอนุชา คงเอียด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายอัษฎาวุธ จรูญรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๑
เด็กหญิงกาญจนวิจิตร

ฉำฉิม

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเววน วัดเววน  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายกรชพล หงส์สุนันท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเววน วัดเววน  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายจักรกฤษ์ ทีปะปาล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงพิมพิศา จีนไทย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงยศวรรณ กวีพราหมณ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายอนุชา อ.ท.ศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายไพรัช อินทร์ทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงนำฝน คงสนอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กชายพงศภัค ฤกษ์มีชัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงอรปรียา บาดีน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วิเชียร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงนันท์ธพร ขุนหาญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายปณณธร ด้วงโยธา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงอุษา เรืองฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงชุติมา โตแปน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงณัฐนรี คงเมือง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงศศิธร จิวไม้แดง

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

สิทธิชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงประภาศิริ เรืองสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงญาดา ภักดีเขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายทักษ์ดนัย ชูมีบุญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายพงศธร ชืนวิเศษ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงมนัสชนก เอียมรักษา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายวรินธร ละออสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงศศิกาณฑ์ ปานเทพ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายกิตติธัช บุตรงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงจิตรานุช คงอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ สงเมือง
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๔๙๙

นายชาญชัย สังข์เทวฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายชานน ลอยเลือน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายชานุวัฒน์ ปลอดอ่อน

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงสิริณากรณ์ นวลจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๓

นางสาวจาสมิน บิสเบลเล่อ
๐๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๔
นายธนรัตน์ นิลเวช

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๕
นายชัยรัตน์ มาลาสีตะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๖

นางสาวนารีรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๗

นางสาวศิริอาภรณ์ แก้วศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๘
นางสาวพัชรี อักษรพิทักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงเกศิณี ชูเชิด

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทับทิม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายนคร ชมอินทร์
๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๒

นางสาวณิชกานต์ เกิดผล
๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ จิณาพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงจิรภิญญา ชัยศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายชนะพล อินทร์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงชมภัค แซ่เตียว

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงชลธิชา แสนแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงญาณิศา ศิริยงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทำนุ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายธนชาติ โชติช่วง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธนานันท์ ศรีอินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายธรรมรัตน์ ครอบสวย
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายธีรภัทร อาจหาญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายนนตภรณ์ เกือสกุล

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายนภัส เกือสกุล

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ บัวกระท่อนแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๗
เด็กชายประภัทรพงษ์

ทองมาก
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงอิสริยา อุระแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงกิรนันท์ พรหมเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงคุณัญญา มาตรศร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงจันทร์ธิดา เพ็ชรแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายจิรยุทธ สองเมือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พิมราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายณัฐภัทร เรืองโรจน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงณัฐศีญา บรรจงเวช
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายธนันท์นภัส วาณิชย์เจริญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยิงสันเทียะ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายพงค์ศา คชรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงพวงเพ็ชร์ โสมล
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์ เรืองรมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงพิชมณฑ์ ลุนะหา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงภัทรานี มีวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงวรรณฤดี ศรีแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงเกศศิริ จู่เซ่ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงกรวรรณ ลวนานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงกิตติมา มัจฉา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายจิรเดช ทับเทียง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงชมพูนุช แซ่ย่อง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงณัชฐกมล ใจสว่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายทิพากร ทับหนุน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายธนพล เกตุแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงธนภรณ์ พึงแพง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงธนิยา รักช้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายธีรพล คำษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงนภัส กวังซ้วน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงนภัสฌา ไพยรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงนราพร วิชัยผิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงนฤมล โชติช่วง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงนันทมน แกล้ววาที
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ คลอดแคล้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายมนตรี เพ็งเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๒
เด็กหญิงมนต์เมตตา อินทร์ทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงมุทิตา ทวีวงษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๔
เด็กหญิงรัตติมาภรณ์ เรืองโรจน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายวิชัยเฉลิม กลางเดือน
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงศศิธร แสงสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงศศิโสม ใจสว่าง
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงสะริญญา ทองมาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงสิรินทิพย์ จันทะศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงสิริยากร เดียวอาชากุล

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงสุพาพันธุ์ ไล้สม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา ทองจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงอำพร หมืนศรี

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายเกรียงไกร แสนกาวิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงเขมวัลย์ แซ่เตียว

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายเดชชนะ อำไพเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงแก้วตา ตุ้มทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงแสงตะวัน เรืองศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายโสภณัฐ ธนวนิชนาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงโสรยา ศรีทองกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายไกรรัตน์ บุญมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๒

นายจุติพงศ์ พิริยสถิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๓

นายชัยวัฒน์ ทับทิม
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๔

นางสาวฐิติมา ศรีพงษ์ไชย
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๕

นายณัฐวุฒิ สุขเกษม
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๖

นางสาวธิดารัตน์ เรืองโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๗

นายนนทชัย อินทร์คง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๘

นายพลทวี ชูเชย
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงศศิชา สุขสม
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๐
นายศักดิชัย

์

โพธิญาณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ประสงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๒

นางสาวอริตา พรหมเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๓

นางสาวแก้วมุกดา พันธ์เจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๔

นางสาวโสมยา แซ่เตียว

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๕

นายจตุพล แกล้วทนงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๖

นางสาวจิรณินท์ ธีระพิศิษฐ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๗

นางสาวชลีพร ชูเชิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๘

นางสาวณัฏฐธิดา บุญรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๕๙๙

นายทวีศักดิ

์

บุญทัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๐
นางสาวนราวัลย์ วัฒนปกษ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๑
นางสาววรรณกานต์ วัชรสินธุ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๒
นายสิขรินทร์ เทาศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๓

นางสาวเกศสิณี ผันผ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๔

นายไท้ แอมบาส
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงสิรินทร์ยา แช่มชืน

่

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงมุฐิตา เรืองโรจน์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงกฤติมา สิริมโนเวช
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายศิลปชัย พรรณนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีธนู ศรีธนู  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ เกลียกระโทก

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงยลดา คงมัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงวรินทร อินทร์โสม
๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงเรวดี พูลผล
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

อัมพวัน  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายภูริณัฐ เผือกภูมิ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายภัคพล เผือกภูมิ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายกษิตินาถ ชัยภูมิ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายพงศธร แผนมณี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงปทมา ม่วงพานิช
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงอัญชิสา เครือสนิท
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงฐนิตา ไชยขำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงดวงนภา ทองคำดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายภัคพล บุญรอด
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงชนาภา ไชยบรรดิษฐ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงณิชา อินทรปาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงผกามาศ อรัญไสว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายธนภัทร กล่อมเกลียง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายธีรภัทร ชุมทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

นาคประเสริฐ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กชายบารมี หนูแปน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กชายวิศรุต สีเสมอ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

นิยะกิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

จักรา

๑๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงเกตน์สิรี เกิดสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงวิภาวดี ประยงค์หอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงแสงดาว ทองเสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายชรินทร เนียมมีศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

สิงห์ขันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายสิทธิโชค วิเศษสุทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายสิทธิพร วิเศษสุทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญเพ็ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงณิชารีย์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงผกามาส เกิดสมบัติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงพรพิมล กลินกล่อม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงวาสินี เจริญรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงสิวาลัย เหมาะประมาณ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงอาริยา ดำดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายนนทิวรรธน์ สุบรรณกูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายสุทธินัย ชำนาญกิจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายอัษฎาวุธ คงยัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายเอกรัตน์ สร้อยยิม

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๑

นางสาวจริยา คิดการเหมาะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงวีร์สุดา แพหีต
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงศศิธร พรหมสวาท
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงสายนที คงจำเนียร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงสุพรทิพย์ จีรกุลธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงอมลวรรณ บัวทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายชนกันต์ ทองเล็ก
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายดนุนันท์ ทองผอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายธนกร ญาสิทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายวัชรพงษ์ ปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายวิชเยนทร์ ภูจอมเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงนิตยา ทองมีศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงประภัสสร เพ็งสวรรค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงศรีสุมาลี บัวชู
๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงสายชล คำสุนทร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงอนันตญา ธนตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายธีรพัฒน์ สมอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๖๙

นายพงศกร สังข์ปาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๐

นางสาวบุษบา กมลวิบูลย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๑

นางสาวพัชริดา ดิษฐราชา
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๒

นางสาวนันทิยา แก้วขาว
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๓

นายอภิเดช อินทฉิม
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๔

นายจิระพงศ์ ชุมทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๕

นางสาวสุรีพร ญาสิทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๖

นางสาวหัถยา สารสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๗

นางสาวอรวรรณ ภูจอมเงิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๘

นางสาวนารีรัตน์ นุ้ยภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๗๙

นางสาวอังคณา นุรักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๐
นายศิริศักดิ

์

ทองนุ้ย
๑๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกิดสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหน้าซึง อัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงกชกร สุวรรณมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงกัญยาณี เคลือบสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา วังชนะกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายกานต์รวี อนุกูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ผ่านสาคร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงฐิตา แก่นแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายทิศธิกร คมสัน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายทีฑายุ พัฒน์คล้าย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คงทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรไฝ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายธีรเทพ ขันแข็ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายนทีธร จันทร์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงนัทธมน นาคเรือง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายนิธิ วงศ์สิทธิสิริเดช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายบัญญพนต์ ลำภาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทร์อินแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงปภาวดี พัฒนพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงปาริชาติ สำเภาเงิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายพงศพัฒน์ นาพนัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงภัทชรธิดา ทุมรัตน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงภัสสร เสวกวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายภูริภัทร สมหวัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ คงเดช

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงลลิตภัทร เพชรรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ชลสินธุ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายศิรโรจน์ ธุวรัฐคีรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงสิรภัทร สองเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงสุชานันท์ พิกุลทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงสุธาธินี เกิดกัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงส้ม งามวงศ์เดือน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงอภิสรา เจริญธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงอรนลิน เสถียร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงอรสา ฤทธิวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงอันธิกา บุญจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงอาทิตย์ตา จันทร์ดวน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงชนัญชิดา มีเดช
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายณภัทร รองเมือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายพชร นาคมณี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายพีรวัส ค้าเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงศุธิศา อินทร์จันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๒

นางจิตลวรรณ รอดนิตย์
๑๕/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงปยะดา อุ่นใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๔

นางสาววิไล ประพายชัย
๒๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๕

นางสาววทันยา เจือจาน
๑๘/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๖

นางสาวสิริยา สุขสกล
๒๒/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน วัดวิสุทธิชลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายภัทรพล ภูธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ อ่อนทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงยุวภรณ์ แก้วสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายลัทธพล ชัยทิพย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงวรัชยา รัตนรักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญสิทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวิรัญชนา แซ่อุ่ย
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงศจิกา มีเพียร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงศรัณย์พร พ่อบำรุง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีวิยานนท์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายศิริชัย โฉมสวย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายศิลา เพชรสูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายศุภกร ไทรงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายสหภาพ จุลพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงสุนิทรา สูงสุมาลย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

สงกาญจน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงหทัยชนก คงสุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไพเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงออมทิพย์ เย้ายวน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายอาทิวัฒน์ อุ่นเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงอาลินลดา แซ่โอ้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงเมทินี ทองเรือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายแทนกาย ชูตระกูลงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๐
นางสาวกชกร สมสนอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๑

นางสาวกมลพรรณ ประหา
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๒

นางสาวกุลกนิษฐ์ แข่งขัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๓

นางสาวจริยา พลจางวาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๔

นางสาวจุฑาพร ทองเกต
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๕

นางสาวจุฑามาศ สองเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๖

นางสาวชญานิน บัณฑิศักดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๗

นางสาวชนัญญา พันธุ์ดิษย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๘

นางสาวฐานิกา อินทะสร้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๕๙

นายณัฐดนัย เพ็ชรหับ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๐

นายณัฐตนัย จันทมาศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๑

นางสาวณัฐริกา ชาญเชียว

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๒

นายดนุพร ช่วยตัว
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๓

นายตรีเทพ ศรีเหรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๔

นายทินกร กิจก่อทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๕

นางสาวธนาภรณ์ คำเรือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๖

นางสาวนิลาวัลย์ ไชยราช
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๗

นางสาวปทุมพร ทองสิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๘

นางสาวประทุมมา ดอนปราบ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๖๙

นางสาวพรกมล กุลทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๐
นางสาวฟารุ่ง วะสาร

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๑

นายภิรพล เยาวนานนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๒

นางสาวลักษิกา พ่วงเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๓

นางสาวศศิวิมล นุชนุสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๔

นายศักดินนท์ ศรีฟา
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๕

นายศิวกร กาเผือก
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๖

นางสาวสถิตาภรณ์ แตงอ่อน
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๗

นางสาวสาริญา ศุภราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๘

นางสาวสุชาวดี เสือเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๗๙

นางสาวสุภัสตรา โคมหา
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๐

นางสาวสโรฌา มากอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๑

นายอรัญ วงศ์ประสาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๒

นางสาวอรุณศิริ ทองแดง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๓

นางสาวอัญชิสา บุญมี
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๔

นางสาวอาทิติยา อินทรคช
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๕

นางสาวอารีษา ศรีทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๖

นายอุดมศักดิ

์

เกือนะ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล บุญคงชู
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงวิภาพร ทองดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายสุเมธ ปานเฉวง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ฉำอารีย์
๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงพิมพ์อมร อาจเพ็ชร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงมทินา ใจซือ

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายวรวิช ปลอดใหม่
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๔

นางสาวกนกวรรณ ด้วงสา
๗/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๕

นางสาวขนิษฐา บัวอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคีรีมาส คีรีมาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๖

นางกาญจนี อินทร์น้อย
๒๕/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสมุทราราม สมุทราราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงภัทรวดี เง่าพิทักษ์กุล
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงยลลัดดา บัวอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงปาลิตา เสนน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสระเกศ สระเกศ  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงกานต์กมล ศรีแสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงกานต์ธิกา บุญสิทธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงขนิษฐา จินดานิล
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงชนม์นิภา แสงบุญยืน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายชวันธร แก่งสันเทียะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงญาณิศา ขวัญเพ็ชร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงณัฐมน ภิบาลศิลป
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีชนะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายทศพล แย้มวัด

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แก้วโรย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงนิศากร จิตรพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงพรยุภา นันทะวงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงพัชศรา บุญนำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงพันไมล์ พิพัฒพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสาสมภพ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงศิริวรรณ โพธิทอง

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทองสง่า

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อินแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงสโรชา ฮ่งกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คงผ่อง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงอธิญา ทองสง่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สีทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงอลิน เฟลเลอร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงอลิสา อนุสรณ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายอานนท์ จันทร์คง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงอินทิรา บุญเต็ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กชายเดชาวัต พรหมพิชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงเปรมวดี บุรีมาศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เฟรกคลิก
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๒๙

นายวัชระ รัตนบุรี
๓๑/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๐

นางสาวยุวดี ชูเชือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๑

นางสาวลลิตา เตียพาณิช

่

๑๕/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๒

นางสาวพรปวีณ์ วัฒนะ
๐๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๓

นางสาวศุทธินี สุวรรณขำ
๒๙/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๔

นางสาวจันทิยา อารมณ์ชืน

่

๑๐/๒๘/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๕

นางสาวชานาภา ร้อยอำแพร
๒๐/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๖

นางสาวโสพิษ เสถียรรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๗

นางสาวสกุณา บัวบังใบ
๐๖/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๘

นางสาวสุภาวรรณ เมืองนิล
๒๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๓๙

นางสาวมยุรี ศรีเมืองไหม
๐๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๐
นางสาวชาตรี โพธิสาวัง

๐๑/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๑

นางสาวเกศรา เกือสกุล

้

๑๒/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๒

นางสาวศุภิดา นวลวัฒน์
๒๓/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๓

นายปริญญา วาดเขียน
๐๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๔

นายณัฐวุฒิ คงดำ
๐๘/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๕

นายนฤชา นุรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๖

นายอรรถพล จำนงจิต
๑๓/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๗

นายทรงสิทธ์ รัตนพร
๑๒/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย คุณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงชาลิสา สุทธิกลัด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมแดง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงณัฐพร นุ้ยสวี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงณัฐวรา ธรรมรักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แซ่ฉัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงรัชฎา โกละกะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงอาทิยา จันทระ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายคณัสนันท์ สวนอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายณัฐชนน เสือนาค
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายธนกร พรมมาตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายวิรุฬห์ ด้วงไกรถิน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายอนุพงศ์ ภู่ทีพึง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ก่อนทิพย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงกันตินันท์ เสาว์ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงพัชรี อินทราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงรมิตา หนูเนียม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญประดิษฐ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงเพชรา คะชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฤทธิคง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๗

นางสาวฐาปนีย์ มิตร์เทวิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแสง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงทรภรณ์ ลูกมณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายทานเทพ จิวสุวรรณ

๋

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายธีรพงศ์ ธรรมรักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงนภัสกร ศรีเสน
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายพิรภพ แสงแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงภัทราพร คงพัฒน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงกัลญาณี หนูมาก
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงกุลนันทน์ สุวรรณรักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงชมพูนุช สุมน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายณฐกร คชไพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมพูล

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ลูกมณี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายปณณธร ศรียาภัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงปากินันท์ นาคน้อย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายยศสมบูรณ์ แซ่จ้อง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงลลิตา จุลเนียม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กชายสรวิษ หลงรอด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายสุเมธ บัวเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กชายอนุวัฒน์ หิรัญกาญจน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองมี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงกุลธิดา จรรยา

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงญาราภรณ์ คชไพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรหมหิตาทร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายณัฐพร ไพฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายปยะ ปานขาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงพัชราภา ภูมิไชยา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายพิสิทธิ

์

กัลปสุทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายภวิศ พงศ์อารีย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายภานุพงษ์ โนนยะโส
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ บุญประสงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายวรพจน์ ชูช่วย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายวริทธิ

์

จิตวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา จำปาทิ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีสมพร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๔

นางอรชร ไกรราญ ๕/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายกรกช โสมคง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงจันทิมา เหมาศิริ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายจิรเมธ เมืองคุ้ม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงณัฐพร ส่งสมอ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงธรรมรัตน์ ผ่านสาคร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงภัทราพร พิณกาญจน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงไชษิตา จันทภักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บรรเทิงจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายกฤษณะ โสมขุนทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๔
เด็กหญิงณัญทการณ์ ช่วยคีรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายณัฐดนัย เสียงเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายนธาพงษ์ นวลสกุลนิภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงรวินท์นิภา ซังธาดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงรัตนาวดี บำเพ็ญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายวรเมธ นาเชียงใต้
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ แถมจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจนอักขรกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายฐานิตสรณ์ เสือนาค
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายธนภัทร สุริโย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายนที โอนาค
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายวฤทธิ

์

สุวรรณบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บัวเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงปยะวรรณ ผิวกระด้าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายชาครินทร์ เอกปชชา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงวิจิตรา สุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๐

นางสาวภรณ์ทิพย์ สุวรรณธรรมา
๑๑/๙/๒๕๓๑

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๑

นางกุศล นุ่มทอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๑
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๒

นางสาวพัสน์นันท์ รัฐวิเศษ ๔/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๓

นางเยาวลักษณ์ สวนแก้ว
๒๖/๘/๒๕๑๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๔

นางสาวมุทิตา นาสูงเนิน
๒๖/๕/๒๕๓๒

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๕

นางสาวสุทัตตา สุขประเสริฐ
๖/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๖

นางสาวสุภาพร สังข์สิงห์
๑๙/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๗

นางสาวบุปผา ทับสวัสดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๒๓
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๘

นางชมัยพร สุวรรณบุตร ๓/๓/๒๕๒๒

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูนาวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายธวัชชัย สงค์นำดำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายอนุสรณ์ สุนทร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ภิญโญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงยศวดี ยศศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายอาทิตย์ จันทร์เพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงกุลธิดา บัวใหญ่
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงกนกนิภา ม่วงหีต

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายกรวิชญ์ ขันธ์แก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงทิยากรณ์ มะลิวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงปภาวดี ภักดีเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๖ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงพิชญา ศักดิแปน

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กหญิงลดาวรรณ ฉิมมี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงวรรณพร วิเศษมาก
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุทิดา พลขันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงอรัชพร เกษรสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงอุทัยวรรณ พันธ์พุฒ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายชาญชัย จินาเกตุ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณอำภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงทิพวรรณ ส่งปลืม

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายนรวิชญ์ ศรีชะวะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายรชต ดำคุ้ม

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายรัฐพล อรภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายสมศักดิ

์

ฤทธิคง

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายสรภัส เพ็ญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายอนวัช มากนคร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายอิทธิเทพ จวบศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๖
เด็กหญิงแพรวพราว รู้สมกาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงกชกร วังคะติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายธนัฐ ขันทแพทย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงธัญจิรา เกศถิท

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายปณิธาน ส่งแสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายปยะพงษ์ สามภูศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงพัชญ์สินี ภักดีเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายพิชิตชัย ดวงสง่า
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ เส็นฤทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วคำสอน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายสาทิส เสาสุด
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงสุดาภา ศรีวิลัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายอดิเทพ จินาเกตุ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายอัมรินทร์ ดอกยีสูน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงเย็นฤดี ทับอุย

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มากนคร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายชาคริต ตองติดรัมย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงฐัศสอน นุมาศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงปนัดดา สะโนน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๗ / ๗๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายประพนธ์ บุญเสมอ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงปราถนา นิสัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายปณณธร ชำนาญเนตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูมิไชยา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เนาวโคอักษร
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงรัชนี ตันสมรส ๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ขันทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายศุภวิชญ์ เชิดชู
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายอภิวัตร สุขนุช
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงเปมิกา พลแสน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บัวจรูญ
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

เกิดสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๗

นายทวีศักดิ

์

จันทะโสม ๔/๙/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๘

นายสมภพ ขมวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๑๙๙๙

นางสาวอุมาพร ทองเกลียง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๐
นางสาวธีรตา ด้วงศรีเงิน ๑/๓/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๑
นางวริษฐา เพ็ชร์รอด

๑๒/๔/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กระแจะจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายสดายุ หนูคงคา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๔
นางสาวจิรารัตน์ ดาบสมศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงวิภาวัลย์ ฤทธิธรรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงสวนีย์ มังฮวด

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๗
นางสาวธิดารัตน์ อนุกูล

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๘
นางสาวปณิตา ไชยพัฒน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๐๙
นางสาวพัชรี พระสว่าง

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๐
นายณรงค์กร นุ่นแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๑
นายธีรภัทร์ ขาวจิตร

๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๒

นางสาวสุดารัตน์ ทองแท้
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๓

นางสาวเมธาพร โพธิยา
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายดลณฤทธิ

์

มังษาอุดม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงดารารัตน์ สร้อยสุวรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงสุภาพร ลิมสวัสดิ

้ ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงพัชราภา ศักดา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๘
นายณัฐวุฒิ ทิพย์บรรพต

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๑๙
นางสาวมาริสา หีตอักษร

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๘ / ๗๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อินทรมณี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงกมลศรี ศรีเทพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายกฤษณะ หวังกุ่ม

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา อินทร์โรย
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายกิตติคม อินทร์แก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงจันจิรา กล่อมมี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายจิรยุทธ เทพทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ รัตนมณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ นาคเพ็ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงธัญชนก วิโรจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงธิญาภรณ์ พุทธกูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๑

เด็กหญิงนภัสสร ถาวรกันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายนรากร มณีฉาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายนาวิน กล่อมมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงนิลนุตรา หาญใจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงปยาพัชร ศานติโพธิวัฒน์

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๖

เด็กชายพงศ์ระวี เพ็ญสุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายวินิลวัฒน์ จันทร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยุ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงศุภกานต์ อินทร์จันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายศุภชัย สมบัติแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงสิริพร อยู่เย็น

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายสุพจน์ พรหมจันทร์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงสุวิมล ศิริวัฒนะสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ เกิดมุสิก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายเจริญศักดิ

์

จิตรสมบูรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงเสาวนีย์ ปล้องนิราศ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๗

นางสาวสำอางค์ อยู่ประพันธ์
๒๖/๔/๒๕๒๓

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๘

นางสาววรารัตน์ กันเมือง
๑๔/๒/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๔๙
นายจตุพร จันทร์กิว

่

๒๐/๘/๒๕๓๒
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๐
นางสาวจีราพร สุดสิน

๑๘/๓/๒๕๒๔
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๑
นางสาวอัจฉราภรณ์ รัตนประจักร

๑๘/๕/๒๕๑๐
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๒

นางสาวนันทยา สะโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๓
นางสาวสุมาลี แก้วลาย

๒๒/๙/๒๕๒๕
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๔
นางสาวนิภา จิตรภิรมณ์

๑๕/๒/๒๕๒๑
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๕

นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ดง
๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๖

นางสาวสุนิสา ศรีใส
๑๘/๒/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงนันท์นภัส ฤทธิหมุน

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงอรัญญา ร่มเย็น
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงแอนนิศศา นวลศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๐
นางศิริลักษณ์ รอดคำ

๑๗/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๑
นายไกรจักร รามเเก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงสุพรรณี มณีโชติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๓

นางสาวอังศุมาลิน ชูเพชร
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านประตูพลิก วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงวิชญาพร ลิมคำ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงดรัญรัตน์ ไกรสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๖

นายเกียรติศักดิ

์

ชิณวงศ์ ๒/๗/๒๕๑๖ โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๗

นายธีระเดช ภูเขาทอง
๑๖/๓/๒๕๐๕

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๘
นายวิชิต โต๊ะขวัญเเก้ว ๒๔/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๖๙
นางพจนีย์ โต๊ะขวัญเเก้ว

๒๖/๕/๒๕๐๒
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๐
นางรัชณี เดชะราช

๒๖/๖/๒๕๐๖
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๑

นางพวงทิพย์ ชิณวงศ์
๒๕/๒/๒๕๑๖

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๒
นางปญาวดี เมืองช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๓
นางสาวศรีสุดา มุสิกะเจียม

๒๔/๓/๒๕๒๔
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๔

ว่าทีร้อยตรีชลธิชา

่

สังข์เทวฤทธิ

์

๑๒/๗/๒๕๓๑
โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงประภัสสร สุวรรณรัตน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีปลอด

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงดวงฤทัย นุภักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านควนนิยม

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงฉัตรกนก ซ้อนยอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายชยานันต์ คงเพ็ง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ นุ้ยศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ ณะสมบัติ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายพิพัฒน์ แก้วสุขศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายวรวุฒิ ช่างเรือ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายศิวัช ทิพย์รัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๕
นางสาวพัชรี เอียดขลิก

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๖

นางสาววันเต็ม ดวงเกิด

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๗

นางสาวศศิวิมล จินดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๘
นางสาววรรณนิษา กลับนุ้ย

๐๑/๐๗/๒๕๓๕

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงนันธิรา ชาติทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงปาณิศา กลับนุ้ย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงปาลิตา ทิพย์สุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงปุญญิศา วิลัย

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๓

เด็กหญิงวริศรา บุญทองเล็ก
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงอัญชลี เข็มเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงแก้วมณี นาครอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๖
นายเอกชัย ธงล่อง

๒๓/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทร์วงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ฟุงเฟอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บุญมีชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงรัชตวรรณ ขาวประกอบ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงลักษณพร โยธาทัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงสุรีพร พรหมเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไหมเขียว

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหอย วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายจักรรินทร์ ช่วยบำรุง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงนัฏฐ์พิชชา จามจุรีย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงธันวา ชวาลิต
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงวรรณพร คงดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงอภัสรา เจริญพร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา โอรส
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมนิล
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงนิรมล ทองฉิม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กชายพัฒกิจ พัฒฉิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี พรมมะลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงอริยา ปานตู
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงอาทิตติยา ช่วยบำรุง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์ฝาก
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สังข์ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อนุภักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงวรรณพร มณีมัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ภูมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงสาริณี ขวัญชุม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงณัฐริกา ฉิมฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงสิยารัตน์ ช่วยมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงสุณิศา คงพิทักษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ รสเกลียง

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายรัตนพงษ์ พรหมบุตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงอทิติยา กิงแก้ว

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายศุภณัฐ พรหมทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายโชติรัตน์ ศรีทองคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโสภณประชาราม
วัดโสภณประชาราม

 

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงนงนภัส ดาวสุวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายธนพัฒน์ อินทวิเศษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๒

นางสาวอาภาพร ทองพรมดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๓

นายกัมปนาท ถึงเจริญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๔

นายณัฐวุฒิ พัฒน์ชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๕

นายพัทธนันท์ นิลเอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๖

นายสิทธิกร รักษาพราหมณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๗

นางสาวเกศราพร ประเสริฐสังข์
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๘

นายณรงค์ฤทธิ

์

จำเนียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๓๙

นายธนพล คงบำเพ็ญ
๑๐/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๐

นายนิธิพล อุปศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๑

นายปกรณ์ รัตนภิรมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๒

นางสาวพรพิมล กุศลชู
๒๓/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๓

นายพสธร เพชรสงวน
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๔

นางสาวพัชรี คงเจือจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๕

นางสาวรุ่งนภา อุตรา
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๖

นายวีรศักดิ

์

พรหมจรรย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๗

นายสิทธิชัย กลินเมฆ

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๘

นางบุหลัน หนูฤกษ์
๔/๑๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๔๙

นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรมีศรี
๒๔/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๐
นางเยาวลักษณ์ บัวพูล

๑๗/๐๒/๒๕๐๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๑

นางกุหลาบ ฤทธิอา
๒๑/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๒

นางสาวทิพย์สุดา
พงศ์จันทร์เสถียร ๒๑/๙/๒๕๒๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๓

นายธราดล หีตอักษร
๔/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๔

นางสาวอมรรัตน์ สินชาตรี
๒๗/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงกมลาภรณ์ พุ่มเพชร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กหญิงปยะนันท์ สอนซัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายพชร บัวทองกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายพัศพล รุ่งเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายภูวเนศ แก้วยก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงสายธาร เศษโคกสูง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายกฤษณ์ เกิดสวัสดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงชนิตา มิตรใจดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ มากนุ้ย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ทองจุ้น

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายธนรัฐ นักหล่อ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงนาเดีย สมบูรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายปรเมศวร์ ชูแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายพรศักดิ

์

สุขแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายภูเบศ เกสโร
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายวรรธนพงศ์ หมืนเทพ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายอรรถพล เพชรเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายเสฐรภัค อินเกือ

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงกรกนก ปานน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ประมวล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงจันทิมา แก้วบัวทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา นวลนุ้ย
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงทิพย์เกสร สุวรรณสงคราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายธีรพล มาลารัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายนรธีร์ พุทละ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายนัทธพงศ์ มาลารัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงนันทิชา มิตรใจดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงปฏิพร รัตนเพ็ญพรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงปยธิดา ตามา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงพนิดา ส้มนิม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายพุฒิภูมิ ทองด้วง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงมะลิ เรืองฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงรชพร ทิปะกา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชาติรักษา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายวัชรพงษ์ พุ่มเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงสนธยา พรหมช่วย

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายสหรัฐ นิมนวน

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงสิริกรณ์ ช่วยยศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงสุวนันท์ พุ่มเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายสุวิช นุรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จันทร์สว่าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๖

นางสาวจุฑารัตน์ นิลจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๗

นางสาวชญานี เหมาะประมาณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๘

นางสาวนพณัฐ คชรัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๑๙๙

นางสาวปภัสสร จันทร์แก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๐
นางสาวสุกัญญา ยอดนวล

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๑
นายสุวิชาน พุมมา

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๒

นางสาวณัฐธิดา หงษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๓

นายณัฐพงษ์ วิวัชชนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๔
นายปรเมศร์ แซ่ลิม

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๕
นางสาวปานวาด ประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๖

นายพงศ์ภัทร มากมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๗

นางสาวโสรญา ดวงขวัญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ พลภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายธีรเทพ มณีโชติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงนัชชา พรหมสุวรรณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายศุภณัฐ คงเจือ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองฤทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงอุมารินทร์ มณีโชติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๔
เด็กหญิงเกศสุวรรณ อรัญไสว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงจินห์นิภา จันทร์สว่าง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายธนภัทร พรหมศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายนันทกร เกิดสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายวรวิช เขียวระยับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงศรันยา คงเจือ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายสัณหณัฐ อมรแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายอรรฆพล ทองผอม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ อินทร์เพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงกชกร ดำสุวรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายกรกฎ พรหมอักษร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์กรูด

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา คลีสถิตย์

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงกิตติวรา โพธิทอง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงคันธรส ตาดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงคิรภัสสร ชูสี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายจตุรวิทย์ ชำนาญเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงจิตติมา แสนเกตุ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กชายจิรกฤต เวชสุวรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ราชโพ๊ะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงจิราพร เมืองเกลียง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงชนากานต์ ไมอินทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายชนาธิป สุขสำราญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงชมพูนุช เนียมสุวรรณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายชาคริต ชาญเชียว

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงชาลิสา หอมแช่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายชิติพัทธ์ งามประเสริฐ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ตะนาวศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงญาณิศา ทองจีน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงญาณิศา นิลมณี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายฐาปกรณ์ ขวัญทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงฐิดารัตน์ โกละกะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายณัฐชนน เวชเตง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา เชาวนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงณัฐนิชา หรังวัด

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายณัฐพัชร จิตนิลพัทธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายณัฐภัทร มณีรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงณัฐมน ดีมีศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ พุทธกูล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายณัฐวัตร บัวแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สังทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ส่งช่วย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงดณยภัทร โภคภิรมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายทีปกร โส๊ะอาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายธนพล ใสสะอาด
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ โอปน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายธนากร ลอยใหม่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ชูศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงธัญชนก ชูมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พัฒน์ราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ช่วยอยู่
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายธิติวัฒน์ ทิพย์มาก
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายธีรภัทร ช่วยกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายนพวิชญ์ ไหมพูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายนราธิป นาคอยู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กชายนิธิศ สมภักดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงนิภาพรรณ เพชรไชยา

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงปณิดา ชูเชือ

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายปวริศ แผ้วชนะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงปารีณา จีนกุ้ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงปนลดา ชำนาญวารี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายพงศกร พรหมแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงพรสินี ซือธานุวงศ์

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายพลภัทร จิตจำนงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายพลอธิป เทพนวล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงพัชรี โพธิศรี

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงพิชญ์สินี ดำนุ้ย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงพิมพิศา ทิพย์ปาเว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายพุฒิพงค์ เวชนารายณ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายภูผา ศิริขันธ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายรพีภัทร หอมจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงลลิตภัทร สังไย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายวรุฒ สารสิทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงวิชญาดา วิเศษแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงศศินภา ทีปะปาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายศุทธวีร์ ทองกลิน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายศุภกฤต ลีแสน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายสิรวิชญ์ พาหะมาก
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สุขพร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงสุธินี ทรายแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สาริมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายอนุวัช ลอยใหม่
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทิพย์มาก
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงอรปรียา นกนุช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงอาทิตยา เผือกสวัสดิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชุมทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๖ / ๗๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอินทิรา อุ่นอารมย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ศรีทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๒
นางสาวสุคันธา ชิตเพชร

๑๔/๐๘/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงกฤษณี จันทมาศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๔ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
ปานเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงกรรณิกา ธิบดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงศรีสุดา สามงามไกร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงศุภัชญากร อินทรมณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงสอางค์ทิพย์ แสนเฉย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงสิริยากร สุขกลิน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงสุวภัทร ณ บางช้าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงโสรยา รักษ์สกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงกัตติกา ทานเวท
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงจิณณพัต วรภักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงจิรัชญา ปลอดจินดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายชัยพฤกษ์ วรพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงชุติมา มากมี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงญาณิศา สังข์เพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงฐิติชยา ศรีบุรุษ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐชยา รักสวัสดิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงณัฐชาลิสา สฤษดิสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงนัฐกาญจน์ เพ็งจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงนันทกานต์ ใสแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงนำเพชร รักกสิกิจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงบุษยา ชูทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายปรเมษ คงประพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงพรธิดา วงศ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงพรรษมน ชัยรัตนวงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงพิชญาพร คำแหง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงพิยดา เรืองศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงภิญญดา พรหมมณี

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายรุ่งเรือง เพชรทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงวณิชยา จาบรรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายวรรณชัย คำทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงศศิวิมล มีเผือก
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๗ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงศษิณาณ์ คชรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงศุธามาศ พรหมชนะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายศุภโชค เทือกสุบรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงสุพัฒนา ช่วยปลอด
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายอนุวัตร เผือกชู
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงอริสรา ศรีแมน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงอาทิติยา ประชากุล
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงอิงอร พรหมแย้ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ขาวงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงชาลิสา ทิพยชิต

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงนงนภัส ปานณรงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงอุมาพร นครจินดา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๘

นายธนพล นิลทจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูกลิน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงชลธิชา เอียดตุ้น
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงบัว เฉลิมชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายยศพล ม่วงเรือน
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงวาสนา พรแสน
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงวีรสตรี สายบัณฑิต
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายเมธาวี ขาวเกิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ เมหิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายบัญญพนต์ แนะแก้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๘

นางสาวปยะฉัตร เชียวชาญ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงพรนภา พันธ์สวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายพรรัตน์ ไชยถาวร

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายฤทธิพล เมืองใหม่
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๒

นางสาววันวิสา จุลเลศ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กชายศักดา เพ็ญพน
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงสุธาสินี แซ่อุ่ย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงสุภาวดี ขันทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายอรรถพร มีลือ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงอริษา พันธ์วิไล
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา สุขจิตต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงนันทนัช ช่วยดำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๘ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงอริยา แซ่ฉิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๑

นางสาวแพรไหม ภูมิไชยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๒

นางสาวนฤตยา พุ่มพฤกษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๓ เด็กหญิงพรรณธิมากรณ์

พลพิชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงวริศรา จันทร์ประเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงเกศินี ทิพยเพชร
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงพัชรี นนทเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงอรอุษา สิงห์ทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงโสรญา ทองดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๗๙
เด็กหญิงกัญญารักษ์ หนูสีดำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงจิตาภรณ์ กล่อมทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงพรทิพย์ ฉุนเฉียว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุพรรษา วัฒนน้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แสนทวีสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงจิรัชญา ทองเฝอ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แดงอุทัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วนิล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๗

นายชัยณรงค์ จันทะรังสี
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายธีรพงษ์ สว่างแสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายนฤนาท ทับทิมเพียร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายนันทวุฒิ ยอดสมุทร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายนิติพงษ์ ฉุนเฉียว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายปณวิทย์ รบเรือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงปภาพินน์ แก้วสกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายประเสริฐ จักร์แก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงปยะธิดา อินทชิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ บุตรสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงภัฏชฎา ซัวต๋อ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กชายภัทรพงศ์ ศิริรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ทองฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงรัฐวิตา อยู่สกุล

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงรุ่งนภา กลินคล้าย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๒

เด็กหญิงวิพา โคตรขวา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงอรปรียา ราชอำไพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงเกตน์สิรี ชูสุวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๙ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๕

เด็กหญิงกมลชนก แก้วมีศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายจักรกฤต ทองนวล
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงจิณณพัต เทพจินดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๘

เด็กหญิงจิราพัชร เยียะเครือ

๊

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงชลดา รุ่งเรือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงธนัญญา ประสารทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายธีรพงศ์ ชูสุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงนิตยา นาคเลียว

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงปยะดา ชุ่มติง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ ขนุนนิล
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศาลานนท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงรจนา สวัสดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงลลิตา เมืองฉิม
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงวิจิตรา แดงอุทัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายสันติสุข สว่างแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงอนุลดา ปานสร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงเกตุศรินทร์ ขวาธิจักร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงเนตรนภา ปานสมุทร
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๓

นางสาวชฎารัตน์ อินทร์น้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๔

นางสาวปฏิกานต์ ตรียุทธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๕

นางสาวสิรินกร ทิพย์เนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายศรุต นุชนารถ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายสัณห์เจต หนูแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ วัชรกาญจน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงชนิตา ปานเหลือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงแพรวา สายโคกสูง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงอนาค์นาถ ศรีกงพาน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

ตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงกฤตยา สุจจิตร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายธนัชพร ชูกล่อม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงธิญาดา สงพัฒน์แก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายพงศกร ขวัญแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงพฤษฎา โตเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงลลิตภัทร ทองดอนหับ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงวศิณี สวัสดิวงษ์

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายสรวิศ วาสนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๐ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แซ่เฮ้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงสุทธิดา ปญญาคุณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา แสนบุญโท
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ชำนาญราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงอารีญา แดงประดิษฐ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๕

นางสาวแสงรวี ชวลิตชัยกุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงณัฐนรี ทองศรีสุพรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงนลินี ดวงแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงพรรณทิภา ชูศิริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงพัชริดา ธารฤกษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ เทพนวล

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงไอซ ทองรักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกษเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๓

นางสาวกันตพิชญ์ หวังพิพัฒน์ชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงกัลยากร ปาละเชนทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองใส
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงขนิษฐา พิลาวุฒิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงจิดาภา จอมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๘
เด็กหญิง ช.ชรินรัตน์ สงนรินทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงฐาปนีย์ ธิมากุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พรมจิตต์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ชูสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงดวงกมล พรหมดวง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงดารารัตน์ กลับแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงทศพร มาลยมณฑล
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายนันทวุฒิ อินทาราม
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงนิลปทม์ วิโรจน์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงนิศาชล คงชนะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงนุชวรา กล่อมทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงปนัดดา ชูทิพย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงปริชาติ เพชรด้วง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงพรทิชา โกละกะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายพีรพล รองเพชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายพุทธานนท์ มอยบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์
ด่านเรืองสนันกิจ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๑ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เกียรติอนันต์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ถาวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายวิชชากร มีแสงพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายวิเดชชัย ไชยสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายวีระพงษ์ สุขเกษม
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงศรัณยภัทร เมฆสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายศักรินทร์ สุปนตี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ กุลน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงสลิตา ชูคง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงสายสมร ชุตินทร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงหวันยิหวา พืนผา

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงอรียา จันทร์เพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงอาทิตยา สอนนอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงอารญา เหล่าพราหมณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงเนตรวดี กตัญู
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงกัลยกร ช่วยชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงชรินดา โต๊ะหลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงฐานิตา แก้วแพง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงณิรชา ไทรทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๔

นางสาวทิพธัญญา กันเมือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงธิรารัตน์ อินทบำรุง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา คงทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงพิรศา กิจวิจิตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงภัสสรณ์ มะรินจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงมณฤทัย ชัยเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนารมภ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีปลอด

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๒

เด็กหญิงสุธิดา ศรัทธา
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงสุภารัตน์ พลายเมือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายสุริย เพชรเกลียง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงอรอนงค์ ทิพย์พิมล

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงอาภัสรา รักสวัสดิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงเกวลิน รัตนเกล้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงเบญจมาพร มณีสังข์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๐๙
นางสาวขวัญนรี สุขสำราญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๒ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงณัฏฐพร ศิริบูรณ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๑

นายธีรภัทร พานคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๒

นางสาวปทมพร แสงสุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๓

นายพิพัฒน์พงศ์ ชาวไร่นาค
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๔

นางสาวอินทุอร นิลพัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๕

นางสาวอ้อยใจ ทะราวุธ
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายเกริกไกวัล แร่อ่อน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายเจษฎา พรมมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๘

นายเอกชัย วิเศษชาติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๑๙

นางสาวกมลชนก ชอบผล
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๐
นางสาวจณิสตา สุขแดง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๑

นางสาวจันทิมา บัวทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๒

นางสาวจุฑามาศ นาคเสนา
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๓

นายชัยวัฒน์ ทองศรีสุพรรณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๔

นางสาวชุติกาญจน์ มีวงศ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๕

นางสาวณฐกมล มีศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๖

นางสาวดวงมณี ศรัทธา
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๗

นางสาวทิพย์วัลย์ โกละกะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๘

นางสาวธนภรณ์ สภาพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๒๙

นายธนาทร ทีปะปาล
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๐
นางสาวธัญญลักษณ์ ดวงจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๑

นายธีรเนตร ราษฎร์อำไพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๒

นายนกุล เกตุสุรินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๓

นายนครินทร์ วิสาละ
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๔

นางสาวนิภาวรรณ สืบมาศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๕

นายปฏิพัทธ์ ชัยชำนิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๖

นางสาวปรียาภรณ์ พรมดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๗

นายปณณธร บุญซ้วน
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๘

นางสาวปทมวรรณ สุปนตี
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๓๙

นางสาวปยนาฎ บุญธุโสภณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๐
นางสาวพัชริดา เพชรยัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๑

นางสาววราภรณ์ สีหาโมก
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๒

นางสาวสัจจพร ทิพย์ทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๓

นางสาวสิริมาศ สุวรรณรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๔

นางสาวสุชาดา วีรตระกูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๓ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๕
นางสาวสุดปรารถนา โกละกะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๖

นายหิรัณย์ จันทร์เพ็ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๗

นางสาวอุมาพร ศึกเสือ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๘

นางสาวกนกวรรณ นามบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๔๙

นางสาวกฤตพร สกุลรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๐

นางสาวกัญญารัตน์ เจริญกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๑

นายคงกฤช รัตนะเชวง
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๒

นายจตุรพร พิกุลทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๓

นางสาวจันทรา พลภักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๔

นางสาวจันทร์ฉาย ทองดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๕

นางสาวชนัญชิดา รัตนวุฒิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๖

นางสาวชลธิชา พราหมเอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๗

นางสาวชลธิชา สุตนนท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๘

นางสาวชวัลนุช ศรีนวมะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๕๙

นางสาวชัชชนก สังวาลไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๐

นางสาวฐิตินันท์ ปนเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๑

นางสาวฐิติพร อินทจักร
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๒

นางสาวณัฎฐา ฤกษ์สุวรรณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๓

นายณัฐพล โปเซ่ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๔

นายณัฐวัฒน์ เจริญกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๕

นายณัฐวุฒิ ปล้องชู
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๖

นายณัฐวุฒิ แสงจำนงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๗

นางสาวดวงกมล ขรัวทองเขียว
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๘

นางสาวดวงกมล ทิพย์ประชาบาล
๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๖๙

นางสาวดวงฤทัย แย้มยินดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๐
นางสาวดารารัตน์ ชืนจับจิตร

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๑

นางสาวทิพวรรณ ศรีเพชรพูล
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๒

นายธวัชชัย รุ่งระวี
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๓

นางสาวธันยพร โคทนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๔

นางสาวธิดารัช ทองนรินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๕

นางสาวธิติมา นาคคง
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๖

นายนคริน ศิริขวัญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๗

นายนันทวัฒน์ จิตรอำนวย
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๘

นางสาวนิรญา กลางเบิด
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๗๙

นายบุญญฤทธิ

์

สอนนอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๔ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๐

นายบุรินทร์ พันธ์ชาติ
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๑

นางสาวปณิตา ประวิทย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๒

นางสาวปรมาพร ปนเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๓

นางสาวปทมา เพชรคลังสวน
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๔

นางสาวพรนภา แซ่เวียน
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๕

นางสาวพิมพ์ลภัส อรุณพงศ์ไพบูลย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๖

นายภัคพงศ์ กลินรัตน์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๗

นายภาณุพงศ์ ปานเหลือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๘

นางสาววราพร สัมพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๘๙

นายวิธวินท์ สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๐
นายวิศรุฒม์ เมืองแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๑

นางสาวศิรดา ศรีทุมสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๒

นางสาวศิริพรรณ ชัยชนะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๓

นายสหรัฐ พรหมทัศน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๔

นายสิทธิเดช ทองดอนยอด
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๕

นางสาวสุกัญญา เจริญสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๖
นางสาวสุฑากาญจน์ พวงเงิน

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๗

นายสุทธิชัย ขำหัวเตย
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๘

นางสาวสุทธิดา อินทวิเศษ
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๕๙๙

นางสาวสุธิตา ทองแกมแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๐
นายสุพจน์ กองขุนชาติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๑
นายสุรเชษฐ์ จันทร์เขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๒
นางสาวอนัญดา ปาลานุสรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๓

นายอนิรุทธ์ ประดิษฐพร
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๔

นางสาวอรทัย ไทยธานี

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๕
นางสาวอรวรรณ ภารา

๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๖
นางสาวอรอุมา พัฒน์คล้าย

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๗ นางสาวเบญจมาภรณ์
มันเรืองเดช

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๘
นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีสุธรรม

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๐๙
นายเอกชัย อินทรพัฒน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๐
นางสาวไอรีนา ชุมลาภ

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๑

นางจิราภรณ์ มีล่อง
๒๗/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๒

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง
๑๐/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๓

นางมิงขวัญ

่

ดวงแข
๐๖/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงพัณณิตา สารสม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๕ / ๗๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กหญิงวาศิณี จำป

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงศศิวิมล ลีวังศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงสุนิศา รัตนนิคม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงกมลวรรณ นามบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงสิริวัลย์ นัดสูงวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สรรเสริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ภูมี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงณัฐภัทร จันทร์เขียว
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายนัทธพงศ์ อินทแพทย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงวริศรา เนตรสุริวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายอนันยศ สังวาลไชย
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงอริสรา พรหมมาตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงกุลณัฐ ปนทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงปภัทรสร ประสานสิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงปาณารัชต์ ตรีศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๓๐

เด็กหญิงผกามาส ดวงราม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ อาภรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงพิยดา รามศร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงศิริขวัญ ศรีสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายศิริชัย นาคพีน้อง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงสุชาดา เบ็ญจพฤกษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงอริสา สามงามพุ่ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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