
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาค ๑๖

ส่งสอบ ๑๑,๔๕๒ คน ขาดสอบ ๑,๘๔๗ คน คงสอบ ๙,๖๐๕ คน สอบได้ ๔,๐๘๙ คน สอบตก ๕,๕๑๖ คน (๔๒.๕๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๑
นายกันตยศ จิมมะเริง

๐๘/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๒
นายณัฐกานต์ บัวทอง

๐๕/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๓
นายเดชชาติ นาคเสนา

๒๒/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๔
นายพงษ์พันธ์ ทิพย์เกิด

๒๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๕
นายพัฒน์พงษ์ ไล่ชะพิษ

๐๗/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๖
นายพิตตินันท์ ฉิมเรือง

๐๗/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๗
นายเลิศชัย หวังสุข

๒๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๘
นายเลิศชาย พระจำนงค์

๒๒/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๐๙
นายวิเศษ โอภาพ

๐๕/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๐
นายวีระพงษ์ ทองจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๑
นายวีระพล ยะโสธ์

๒๖/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๒
นายวุฒิพล บุญขำ

๒๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๓
นายศิริชัย แก้วประจุ

๐๘/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๔
นายสมศักดิ

์

รอดสุข
๒๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๕
นายสิทธา

เลิศวราภรณ์พงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๖
นายสุทธิพร ทองแท้

๐๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๗
นายอภิเดช พูลดวง

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๘
นายอาณัติ เรืองธง

๐๓/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๑๙
นางสาวกิตติยวดี ทิพย์เขต

๒๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๐
นางเก ษร นวลเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๑
นางสาวขัตติยา ฤกษ์ดี

๑๙/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาวจันทิรา เสนสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวชุติมา นุ่นเส้ง

๐๓/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๔
นางสาวณัชฏาพร พาลเสือ

๒๙/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑ / ๑๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาวดุษฤดี ชำนาญราช

๐๗/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๖
นางธัญจิการณ์ เรืองกนกรัชต์

๑๖/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวธัญญารัตน์ พัฒนสงค์

๒๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวประกายมุก อินทร์บำรุง

๒๐/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๒๙
นางสาวปุณยวีร์ สุวรรณทับ

๒๘/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวภรัณยา จันทะสี

๐๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๑
นางสาวเรวดี กลับริน

๓๐/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๒
นางสาววชิรญาณ์ แจ้งวิถี

๒๐/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๓
นางสาววรรณยุภา อินทรกำเนิด

๒๖/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๔
นางสาววราพร เพ็งจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๕
นางสาววิไลภรณ์ จินดาพรวัฒนะ

๒๗/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๖
นางสาวศิริขวัญ อนันต์

๐๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๗
นางสาวศิศิรา จีระวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาวสุพัตรา มากแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๓๙
นางสาวอรพรรณ มีศักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๐
นางมะลิ จันย่อง

๑๘/๐๙/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๑
นายจาตุรงค์ ยีสิบ

่

๘/๐๓/๒๕๓๐ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๒
นางกฤษณา เทพเมือง

๓๑/๐๕/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๓
นายอุดมพร นุ่นแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๔
นางเอกพร สืบสังข์

๒๘/๓/๒๕๐๒
กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๕
นางชบา ฤทธิมนตรี ๖/๕/๒๕๐๙ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๖
นางบุญเตือน พุ่มแก้ว

๗/๑๐/๒๕๑๑
กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาวเอืองจิตร

้

หนูแดง
๑๖/๘/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๘
นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๔๙
นายพนม ช่างสุวรรณ

๒๒/๑๐/๒๕๑๕

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๐
นายอรุณภัทร มากขนอน

๑๘/๖/๒๕๓๗
วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๑
นางสาวกฤติยาภรณ์ ณ สงขลา ๑/๕/๒๕๓๙ วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๒
นางสาวชฎาพร รัตนพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๘

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๓
นางสาวพรรลดา ทุ่มทวน

๑๔/๗/๒๕๒๑
วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๔
นายพีรชัย คุรุพงศ์ ๔/๓/๒๕๔๑ วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๕
นางสาวจันทฺโศภิษฐ์ พึงรัตน์

่

๓/๕/๒๕๑๙ วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๖
นางญาธิดา ประไพพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๐๒

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๗
นางสาวนิด พลาหาญ

๒๘/๑/๒๕๒๒
วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๘
นางสาววรรณิตา เสมรอด

๒๙/๓/๒๕๓๐
วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๕๙
นางสาวศิริพร ไตรมาศ

๙/๑๐/๒๕๑๓
วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ กล่อมทอง ๘/๓/๒๕๓๕ วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๑
นางกชณิช ธีปพัฒน์

๐๙/๐๖/๒๕๒๐
วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๒
สิบเอกอภิศักดิ

์

เพชรราช
๐๑/๑๒/๒๕๒๕

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๓
นางสาววาสนา จันทรมณี

๒๕/๐๙/๒๕๓๗

วัดพัฒนาราม วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๔
นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน

๒๖/๔/๒๕๐๗
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงชาลิสา ทรงหิรัญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เลวัน

๓๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงลักคณา สุวรรณทาน

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงไอรดา นุ้ยมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีเฮง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงอัยลดา ฤทธิธรรม

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงณัฐณิชา บูรพัฒน์ ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พัฒน์ชนะ

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๓
นางสาวชลลดา นิลอุบล

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๔
นางสาวชลลดา จงอักษร

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๕
นางสาวพัชรพร สกุลสุจิราภา

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๖
นางสาวปภัสรา อินทกรูด

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๗
นางสาววธูสิริ มีสมมนต์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๘
นางสาวกรรณิการ์ แก้วศรีจันทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๗๙
นางสาวสุชานันท์ เบ้าไธสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๐
นางสาวปาริฉัตร หอมหวล

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๑
นางสาวเกศกนก ประยงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๒
นางสาวนรีวรรณ เขียวเพ็ชร

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๓
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๔
นางสาววรินทร วัฒนธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๕
นางสาวศิรภัสสร ชัยจินดา

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๖
นางสาวธัญญรัตน์ สุวรรณนิตย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๗
นางสาวปยาพัชร มีเดช

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๘
นางสาวอทิตยา สุทธิช่วย

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๘๙
นางสาวกานติมา เมฆอนันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๐
นายธนพล นาเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๑
นางสาววชิรญาณ์ ทองพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๒
นางสาวณัฐณิชา สินจนสูตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๓
นางสาวสโรชา ธรรมเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๔
นางสาวพัชราภรณ์ สองเมือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๕
นางสาวกมลวรรณ ไพฑูรย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๖
นางสาวสุปรียา ฉายวิเชียร

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๗
นายปฏิพล จันทร์พฤกษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๘
นายวรายุทธ์ รัตนรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๐๙๙
นางสาวขวัญฤทัย พูนพนัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๐
นายคุณานนท์ ฤกษ์ดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๑
นางสาวฐิตาภา เพชรเรียง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๒
นางสาวสวรรยา เจริญกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๓
นายอานนท์ พรหมสาลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๔
นางสาวจุฑามาศ พิบูลย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๕
นางสาวศิรามณี เกิดสมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๖
นายจักรินทร์ ทองมาก

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๗
นางสาวปยนุช เพชรเกตุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๘
นางสาวภัททิรา ใจเสมอ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๐๙
นางสาวอาทิติยา ปาละคเชนทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๐
นางสาวกนกลดา ขุนจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๑
นางสาวศุภรัตน์ เรืองศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๒
นางสาวจิดาพา แสนคุ้ม

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๓
นางสาวณัชชา มาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๔
นางสาวมณีรัตน์ เชิงดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๕
นายหาญณรงค์ แปะก๋งเส้ง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๖
นางสาวนงนภัส ศรีชาย

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๗
นางสาวธัญวรัตน์ สมตระกูล

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๘
นายอดิศร แซ่ยี

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๑๙
นางสาววิภาสิริ จิตจง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๐
นางสาวณัฐธิดา เพชรศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๑
นายสุรเดช แซ่ตัง

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๒
นางสาวณัฐวรรณ สัมพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๓
นางสาวหฤทัย แซ่หลี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๔
นายชิษณุชา เซ่งอัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายเมธัส กุลคง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายธีริทธิ

์

เกตุแดง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองอ่อน

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา พรมกำเนิด

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงกฤติกา คงเหล่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔ / ๑๑๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา พรหมแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงรัฐตินันท์ ผลาสิงห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงทิพย์ศชาติ แซ่เอีย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายอานนท์ การประกอบ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพหวาย วัดโพหวาย  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายจักเพชร สุบรรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายจิรภาส สุขใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายศุภวัทน์ แก้วเจือ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา จินดาเย็น

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จินดาเย็น

๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงชาลิดา เนียมมีศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงชุติมา เพชรแท้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงฐานิตา หลิวปลอด

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงนฤมล โสมจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงวรารัตน์ ไกรราช

๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพลภัทร พนังแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีเทพ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญเลิศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงณัฐริกา เสวตเวช

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงธนัชพร หนูเยาว์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงภทรพรรณ ยศกัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงวริยา หงษ์ชุมแพ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงศรินดา ดาบมณี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสกุลรัตน์ เขียวเมฆ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๓
นางสาวกนิษฐา คงเกลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๔
นางสาวจุฑาลักษณ์ จินดา

๐๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๕
นางสาวดวงกมล เศวตเวช

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๖
นางสาวนิตย์รดี สระใหญ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๗
นางสาวพิมพ์ไพลิน บุรินทร์กุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๘
นางสาวรัชนี พิกุลทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๕๙
นางสาววรรณา สิริวันต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๐
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์รัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๑
นางสาวตรีเนตร ซุยอุ้ย

๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๒
นายราเชน คงยิง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๓
นางสาวอัญชุลี คำกันยา

๐๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๔
นางสาวอัญธิชา หินมี

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๕
นางสาวมะลิษา กลัดทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

วัดซอย 10  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๖
นางสาวกอบกาญจน์ เพิมลาภ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๗
นางสาวเมธาวี พิมพา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายจารุวัฒน์ มาศเสม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงพลอยชมพู ชมเทศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงวิภาภรณ์ สืบกระพันธ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายธีรพงศ์ แสงเขียว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายสราวุฒิ จันทะวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงคลธรส สุบรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงศิรดา ท่ากัว

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอาทิตยา คนลำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายธีรวัฒน์ รักบางแหลม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงชลดา คำแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงนำหนึง

่

พรหมหาญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุภานัน ชุมเชิงกาญจน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ พิบูลย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายสิทธิเวช เดชนะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายสุภชัย ขุนทน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายอนุพงศ์ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชลธิชา เกตุสวาท

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีเปารยะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ช่วยสกุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงมินตรา เมษสุวรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงวรรณภา วันสา

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายวงศกร สว่างแสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายวรรณายุทธ แซ่เลียว

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงคณัญญา คาบแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงธันยพร หีตหนู

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงนันท์นภัส มณีโชติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงวงศ์จันทร์ ผอมกลัด

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงสุวภัทร จันทร์มณี

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายศิวกร ยอดสุวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงณิชากร ย่องบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงศยามล อ่างเงิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายภาณุ ต้อยแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายศตวรรษ ช่วยบำรุง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายศุภกร สุริย์เตอร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ พุดแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจุฑามาส นวลสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธนิดา ดำช่วย

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงธันสินี อิสริยานุพงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์ภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงภัณฑิรา เภาด้วง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ร่มโพธิทอง

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุธิมา รืนพานิช

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงฐานิตา พัฒน์จีน

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงธมลวรรณ วราชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงธัญวรัตน์ รัตนภิรมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปภัชญา จิตต์ชาตรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงสุนิษา สังข์รอด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายวรวิช แซ่หลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพัชรภรณ์ หีตหนู

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงศศิกานต์ พ่วงขำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๘ เด็กหญิงอทิตติยาภรณ์
อ่อนเพ็ชรคง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงนวลนภา เพชรดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงกนกกร พรหมอินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงปริชมน ศรีรินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายสิรวัชญ์ เอกเพชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงเมศรา พิมพา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงศุภศิณี สงจันทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายณัฐกิต ทองมณี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงศรัญญา คชนาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ถินหัวเตย

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายจักรพัฒน์ เจริญรูป

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงนิธินา ธรรมธวัช

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงวรัญญา อธิวงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงณัฐทิชา ปนทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายพิชญะ พัฒน์แช่ม

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๓
นางสาวชิดชนก อัครภิภัทรกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายธนพนธ์ สร้อยสนธ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๕
นางสาวอริสรา สว่างแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๖
นางสาวเกตน์สินี คงชืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๗
นางสาวณหทัย ชุมเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๘
นายชญานนท์ เชิดชูพันธ์เสรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๓๙
นายชวัลวิทย์ อาทิตยานุวงศ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๐
นายพงศ์สธร ประสิทธิมาตา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๑
นายครวิค โกงเหลง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๒
นางสาวภัทราวดี คุ้มสุวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๓
นายนันทยศ กลางนุรักษ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงจินต์จุฑา ชูศรีสุข

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๕
นายบุญยกร บุญยิง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๖
นางสาวศศินา ห้วยเส้ง

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๗
นางสาวกนกวรรณ โกละกะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๘
นางสาวณัฐชยา ศิริสุวรรณเลิศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๔๙
นางสาวณัฐยาภรณ์ วรรณศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๐
นางสาวธชวรรณ คงเกิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๑
นางสาวปวรรัตน์ ออเปยง

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๒
นางสาวแพรวพรรณ จุเส้ง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๓
นางสาวสุชนิดา ขวัญทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๔
นายนิธิกร นาคเพชร

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๕
นายรัตน์ธนพงศ์ อินทร์ศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๖
นางสาวพรรณภัทร หลิมวงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๗
นางสาวพัตราภรณ์ สร้อยจำปา

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๘
นายนรา สว่างแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๕๙
นางสาวคัทรียา ทองรอด

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๐
นางสาวชินันพร สว่างแสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๑
นางสาวนรากรณ์ สังข์มี

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๒
นางสาวพุธิตา มโนวราวุฒิ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๓
นางสาวรัตนาภรณ์ ปานเคลือบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๔
นายเอกพงศ์ แก้วพล

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๕
นายก้องกิดากร จุลเพชร

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๖
นางสาวณีรนุช พัฒน์ขาว

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๗
นางสาวธนัญชนก โฉมยงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๘
นางสาวม่านตะวัน เกิดสมบัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๖๙
นางสาวอลีนา วิชัยดิษฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๐
นายศตพล น่วมนวล

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๑
นายศุภวิชญ์ จันทร์ร่ม

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๒
นางสาวภวิกา เพ็ชรสังกฤษ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๓
นางสาวปริยฉัตร จันทร์พร้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๔
นายทนงค์ศักดิ

์

โมราศิลป
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๕
นายพัสกร ชุมอินทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๖
นายสิทธิกร หมายปาน

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๗
นายอภิสิทธิ

์

จอมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๘
นางสาวจุฬาวรรณ โพธิวิจิตร

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๗๙
นางสาวนภสร มะยะเฉียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๐
นางสาววิรัลพัชร สิริรัตนาวัฒน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๑
นางสาวศรินยา ผลีรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๒
นางสาวสุทธิตา สกุลดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๓
นางสาวอนัญญา แก้วกาญจน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๔
นางสาวอรษา หิรัญเรือง

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๕
นางสาวขณิษฐา ทองวัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๖
นางสาวอาทิตยา บุญศรีสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๗
นางสาวทชพร มันบัว

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๘
นางสาวอนันทรัตน์ คงไพฑูรย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๘๙
นางสาวดารารัตน์ สงค์ช่วย

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๐
นางสาวจิตตินันท์ คลลำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๑
นางสาวณัฏฐริณีย์ แย้มแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๒
นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนพฤกษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๓
นางสาวสุพรรษา ใจงาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๔
นายรณกฤต ชิตเจริญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๕
นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๖
นางสาวธิดารัตน์ เพชรชูกูล

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๗
นางสาวสิริวรรณ ล้อมวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๘
นางสาวนฤมล กรดเสน

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๒๙๙
นางสาวปยาภรณ์ ชัยทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๐
นางสาวลัคนา รักเดช

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๑
นางสาววริสรา จันที

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๒
นางสาวสุทิศา รัตนสังข์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๓
นายนพดล โชติช่วง

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๔
นางสาวชิดชนก รักวีรธรรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๕
นางสาวธีราพร เซียงอึง

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๖
นางสาวโสธิดา ทองลิม

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๗
นางสาวอรวรรยา ศักดิเพชร

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๘
นางจิตรอนงค์ คงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๐๙
นางสาวอุราพร ชาติวัฒนธาดา

๑๓/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๐
นางสาวสุณิษา สามงามพุ่ม

๒๕/๑/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๑
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ผุดผาด

๐๑/๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๒
นางสาวภัทรพร เมืองดี

๑๕/๒/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๓
นางสาวพัสตราภรณ์ ปทมพงศา

๒๔/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๔
นางสาวภาวิกา อินทรมณี

๐๓/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๕
นางสาวบุปผา ไพเราะ

๒๓/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๖
นางสาวพรภิมล คงเมือง

๑๕/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๗
นายสรวิชญ์ เส้งเสน

๐๙/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๘
นายสุวิชา ไชยนาเคนทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๑๙
นายสถาพร หมวดทิพย์

๑๙/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๐
นางสาวสุพัฒตรา ศรีภูมาตร

๑๒/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๑
นางสาวนำทิพย์ จันทร์แพง

๑๒/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๒
นายศุภกร ชุมบัวจันทร์

๑๕/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๓
นางสาวนวมินทร์ นาควารี

๐๙/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๔
นายเจษฏา เพชรสวัสดิ

์

๐๔/๕/๒๕๔๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๕
นางสาวศิริณภา หร่ายเจริญ

๑๐/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๖
นางสาวลลิดา ยังแดง

๑๕/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๗
นางสาวนิศารัตน์ แซ่อุ๋ย

๐๙/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๘
นางสาวพลอยไพลิน คล้ายรัศมี

๑๔/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๒๙
นายกิติศักดิ

์

ดุลเจริญ
๑๐/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ

วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๐
นางสาวอธิตยา คงรอด

๒๖/๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๑
นางสาวประกายดาว แซ่ภู่

๐๘/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๒
นางสาวอรทัย แซ่ฉิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๓
นางสาวบงกช เดียววัฒนา

่

๒๑/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๔
นายวัชระ พุ่มเกิด

๒๐/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๕
นางสาวณัฐริกา รัตนาพล

๒๖/๙/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๖
นางสาวกัลยา พันธ์สวัสดิ

์

๑๔/๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๗
นางสาวสุกัญญา เทียนทิพย์

๐๒/๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๘
นายอนุพนธ์ แก้มเนียม

๓๑/๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๓๙
นางสาวนฤมล เฟองฟู

๑๓/๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๐
นางสาวนัฐสิตา พยัคฆ์ฤทธิ

์

๑๓/๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๑
นางสาววราภรณ์ สัมพันธ์

๒๖/๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๒
นางสาวพิชญานิน ขุนนุ้ย

๑๑/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๓
นางสาวณิฐิฌา จิตต์แก้ว ๑๐/๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๔
นางสาวอินทิรา สุลักษณ์

๑๖/๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
วัดพัฒนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายภูวฤทธิ

์

วิชัยดิษฐ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงกีรตา หุ่นฟู

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงสุนิษา รัตนพันธุ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายสุรัติ มันเรืองเดช

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายกฤษดา ศรีอยู่โยง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ทับประมงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา สาธร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายรัชกร บัวแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายปยะวัฒน์ ถอยกระโทก

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญกิจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงขวัญฤดี หอมฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ สัมพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปภารดี ดำเพ็ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายจิรเมธ ทองทราย

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายธนากร หารสุริย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๐ เด็กหญิงกนกกาญจน์ สัมพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมหวัง วัดสมหวังวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปฏิรนันท์ เมืองปลอด

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงชาลิสา แก้วนิคม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงนัฐทกมล นวลศรีทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงนันท์นภัส เทพชิต

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงวรรณภา เชือสอน

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุพรรณี ทองมาก

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ เสนทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงณัฐนิชา มูลทิพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงธมลวรรณ อินทสด

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงปนัดดา นุรักษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงปุณยนุช ไกรวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปภาพินท์ ประทุมทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายแกร่งเพชร เกือฉิม

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงกุลภรณ์ นิลนุ้ย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑ / ๑๑๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๕
นางสาวจุฑามาศ พัชตพล

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวพิชามญช์ มานะจิต

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุวภัทร ราชนาวี

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงเสาวคนธ์ ชลสินธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๗๙
นางสาวจุฑามาศ รัชชะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๐
นางสาวนริศรา รักษ์แก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๑
นางสาวภัทราพร จิตราภิรมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๒
นายนวมินทร์ชัย ศศิสุวรรณ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๓
นางสาวรัตนกร ชนะสงคราม

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๔
นางสาวเจนจิรา ภู่ขาว

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๕
นางสาวบุณยาพร มีสติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๖
นางสาวกมลชนก แดงขาว

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๗
นางสาวรินลณี บุญชุม

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๘
นางสาวลลนา เพชรทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๘๙
นางสาวสุนิษา คินธร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๐
นางสาวโสวรรณ พรหมจรรย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๑
นางสาวศกลวรรณ สามเพชรเจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๒
นางสาวธารทอง ศรีสุพรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๓
นางสาวดนัสวีล ชูประพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๔
นางสาวศิริทัย บุญเกิด

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๕
นางสาวพรสุดา ศรีประดิษฐ

๐๖/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๖
นางอภิรดี แนวประดับ

๒๐/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 วัดสุนทรนิวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๗
นางสาวนันทวัน คงขันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๘
นางสาวรัชนี จำเนียร

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๓๙๙
นางสาวสัจจพร สุขคล้าย

๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายพงษ์กฤษณ์ เพชรมณี

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ วิเชียรจินดา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายรัตนพล พิมลศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงณิภาภรณ์ พงษ์พานิช

๒๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายพัทธดนย์ หนูคง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ โพธิอุปถัมภ์

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงปนัดดา ชาวละหาร

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ทิพย์มังกร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงมัณฑณา ทิพย์มังกร

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงรุ่งฤดี คูคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงรสนันท์ บัวชู

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ปนน้อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายปานเทพ ทิพย์สุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายสุทธิรักษ์ จันทร์พฤกษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายธนภัทร เพชรมณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงชลธิชา นามพรม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงธาริณี ศิระจันทรานนท์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปทิตา อินทร์สม

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์พรมมา

๐๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายอนุวัฒน์ รัตนวานิช

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงศิริภัทร อินทนะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงสุพิชชา ไชยสลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ สะอาดเอียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวัชรชัย โพธิบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายวิชชากร หนูนุ่ม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงอทิตญา พรหมศรีแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงอรัญญา พราหมณ์ทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) วัดท่าไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงเจนนภา แสงสุวรรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงกาญกนก ทองชนะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงครองขวัญ มีสิทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงญาณิศา โยธา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนนิชา ศรีพิลา

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงนุ่มณิชษา ไชยะวงศ์ษา

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา ทองศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายเจริญวุฒิ ล้วนอินทร์ชู

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงภัณฑิรา นักเบศร

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงรัตน์ชพร นพคุณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีจันทร์เทพ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงวริศรา บุญศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงศศิธร สังขจร

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงศิริลัคณา มีเพียร

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงศุภมณี หีตหนู

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงกุลธิดา คงสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงจิตรวดี แปะเซ่ง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงญาณิศา คงเพชรดิษฐ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๓ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐชนน ล้วนอินชู

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงศิริกาญจน์ อินทร์มา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงบัณฑิตา หีตหนู

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงเบญจพร กลินหมี

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงสุภาวดี กลำเกลือน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย ทองแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงภัทรศยา แก้วกูล

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงเนาวรัตน์ คุ้มจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมจิว

๋

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงวรัญญา พรหมจิว

๋

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทพบุตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงศิรินาฐ ผลชม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงณัฐรดี คงเกษตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงวาสนา ชูศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงมินลดา โพธิจันทร์

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถึงเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงโสรญา แก่นแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงจิราภา ศรีนวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายภูวิทย์ จารุเกษม

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายปรีชาพล จับจิตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุภากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีเพชรพูล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงศิริกัญยา ขุนเม่น

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายวัชรินทร์ แก้วกูล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายมนตรี นาคจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายธนชิต สุขช่วยชู

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุชาดา บุญประคม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา หนูมงคล

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายรัตนโชติ แสงจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายสุทธิเดช วรรณมาศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๕
นางสาวรุ่งกานต์ มณีฉาย

๒๙/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยางงาม วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๖
นางสาวธีรา ธีรนิทัศน์

๐๔/๐๗/๒๕๐๑ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๗
นางสาวศรันย์ลภัส ปภาวรินทร์ธร

๐๓/๐๘/๒๔๙๑ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๘
นางสาวสุดารัตน์ อินยาสม

๐๑/๑๒/๒๕๑๒ สำนักปฏิบัติธรรมอมรีรักษ์สุราษฎร์ธานี
วัดดอนกะถิน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ปาไม้งาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงวรางค์สิริ ทิมบำรุง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงรุ่งนิภา ภู่เมือง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงเฟองลดา พริกไทย

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงโสภิตา กลับดำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าตลิงชัน

่

วัดท่าตลิงชัน

่

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงธรพร เพชรานันท์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายธรรมรัตน์ นวลละออง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายภูริณัฐ พวงเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงสกุลกาญ ยิงยง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๘
นางสาวชนิพร โกละกะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๘๙
นางสาวนฤมล คำแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๐
นายอมรชัย โกละกะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวมณฑิรา จวบยศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๒
นางสาวสุชานันท์ เทือกสุบรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาวนนทิชา น่วมเพชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม วัดชโลตตมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงกันธิชา คันธิก

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงชุดาภา ทัศนโกวิท

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงสุชาวดี เทียมเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายทินกรณ์ รักบำรุง

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายศักรินทร์ รักสกุล

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายศุภโชค

นิลทองสกุล1849901835195

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายชยุตย์ ชัยยศ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเรียน วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๑
นางสกุลกานต์ เรืองศักดิ

์

๕/๑๑/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอธิชา เชือคำฟู

้

๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายพงศภัค จันทร์พงค์

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายธนทัต สมประสงค์

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายกิตตินันท์ หมวดคง

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายวิโรจน์ เพชรฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายธีรภัทร ทองดี

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายณัฐดนย์ กุลวงษ์

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายณัฐภูมิ เพชรานันท์

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายนนลภัทร สมาธิ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายวีรกร คงคช

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายธนภัทร กุลวงษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายรัชตะ มาชู

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายชยานันท์ ดำเกิด ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงณิชารีย์ หนูจันทร์แก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงจิราวรรณ สถาพร

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดควนท่าแร่ วัดควนท่าแร่  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ นิยะกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายภูวนาท มีสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายภูวเนศวร์ ยุ่งจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงกชกร ทองสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงกฤษณา แซ่ตัน

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศุภมิตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงกัลยพร สุพัฒน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงฑิมาพร ลันซ้าย

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐนิชา เพ็ชรชู

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงณัธรดี เอียดทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงตรีทิพ นาคพัฒน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงธีรตา แซ่ผัวะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงปยมาศ สระทองพูล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงพรรภษา ส่งประเสริฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงรวิปรียา กลับทับลัง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงวริญพร วงศ์วิระชัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงวิพาวรรณ ปาปะโข

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงศรัณย์พร จันทร์แก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงศศิมา ช่วยสังข์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงสุจิตรา นิลเวช

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุชานันท์ รอดแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงสุตาภัทร สีโทน

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ กันเทียง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงอรวรรณ แปนคง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงอาทิตติยา ศรีอาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงอารดา มานะซิม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายจิรกิตต์ ณะสีทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายศุภนัฎ แก้วผอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงชญาดา เจนสมุทร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงชลิตา ทองงาม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฎฐา หนูคง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงวรรณศิริ แสนอภัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงดวงกมล แก้วมณี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองใหญ่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงอริสา พานคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอัจจิมา ไวว่อง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายอภินันท์ ลันนาวา

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงเกวลิน ตือติง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงฐิตาภา สมทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงธันญารัตน์ ดอกดวง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ นิลเวช

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงธีรดา สุขหนู

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงนัฐฐาพร ขวัญแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอมราพร สมจิต

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ เต็มวิจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงเกศฤดี ดำคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงทิพย์ยดา เขียวอ่อน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงนภัสสร นิยะกิจ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอังคณา สุวรรณเอนก

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอัญทิมา แซ่อุ่ย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายภากร เส็มสัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๘
นางสาวณัฏฐชญา ชือมี

่

๒๒/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายสิทธิชัย โพธ์ชัยโถ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายอรุณรัชช์ พูลจันทร์นา

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงบุษกร ทองแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงปทมา ปานอัง

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงพัชราภา มณีรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงมณฑิตา เพชรเกลียง

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงเมธิณี ช่วยสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงศิวภรณ์ พูลสิน

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุภัทรา สุขเกลียง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงอาธิติยา ส่งประเสริฐ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงจิรัชญา สาระรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจรังษี

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ พวงเดช

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวัชรพล หนูทองแปน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายพรรภษา มีสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สังศรีอิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงอรัญญา พละเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายภัทรพล บุญคง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1

(ดอนสักผดุงวิทย์)

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร มีศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงศุภกานต์ จันทร์เพ็ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายอลงกรณ์ ทองช่วย

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายชัยพัช ทองเฝอ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายสุภัทร์พล ใจดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงภัทราพร ใจแผ้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายพีระพงษ์ ทองแท้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายระพีพัฒน์ แก่นคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงอาทิติยา เหลือผล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๖
นางสาวขวัญนภา แทนโชติ

๒๗/๐๒/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๗
นายดำรงพล อินทจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดคีรีวงการาม วัดคีรีวงการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ เรืองไชย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงกุลจิรา ธรรมทีปกุล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงชนกานต์ ใจสว่าง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแจ้ง วัดแจ้ง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงปยาพัชร พรหมสุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มีแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายณัฐพล เพียนทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ญเกิด

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงกันธิชา บุญมานะรักษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงชวนารินทร์ พงษ์ศักดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุวิมล หรังศิริ

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงชไมพร มีแสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงวัลย์ธิดา บุญดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายณัฐพล จันทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๑
นางสาวอโนชา เพชรศรี

๒๖/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข วัดนาราเจริญสุข  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ไชยจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงภูริดา สมรูป

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงกิติญา วัชรสินธุ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงรัชนีกร ทองเรือง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงแพรววนิต จิวพัฒนกุล

๋

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างทอง วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงวริษฐา วิชัยดิษฐ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงณิชา เอนไชย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงชาลิสา แข่งขัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ นามกันหา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงศิริพร ใจสา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงชญานิศ คงเรือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายภูรนันท์ สิงห์ลอ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมหอย วัดศรีสุวรรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๔ เด็กชายทักษ์ดนัย เจมส์
วัตสัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ บัวจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ บัวอินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงกนกพัชร ชนะปลืม

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายภาคิน จันทร์แดง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายวัชรพล ยอดดนตรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายธนกฤต บัวสุข

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายภูมิฉัตร แน่นอุดร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายมัดชีมา อัครผล

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๓ เด็กชายอนันดา เจมิโร่
คาซาโน่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงสริตา นาคราช

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงรพีพรรณ อินทสุวรรณ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายวิศณุ จอยซี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิรกุลยวรรณ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงภควดี ภูผิวเมฆ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายฐิติภัทร์ คำวันดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายเมธัส

มีเพียร นาคเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสาธิกา กรุงแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงญาตาวี บุญชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายณัฏฐพล เจริญกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายวีรพันธ์ บุญทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายอัครชัย อุ่นเจริญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายภูมินทร์ เพ็ชรสังข์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงจุฑามาศ วิลาสประภัสสร

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงฉัตรระพี จินดาวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงณิชากร เกตุชู

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงศศิวิมล โชติวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงสิราวรรณ แสนกือ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงอินทราณี แซ่อ๋อง

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๙ / ๑๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงนริศรา เสนาพล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายวุฒิชัย มาลิสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันทองชัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงนภาภรณ์ หนูทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ คุ้มพร้อม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายแสงสยาม โลว์นาร์ท

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงรัตนมณี สุ่มมาตย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงสุกฤตา วิเศษศักดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายรัฐภูมิ มันเขตวิทย์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายสัภยา แซ่ย่าง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงสรัสนันท์ ผิวนิล

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงชรินรัตน์ คงประเสิรฐ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงอุมาพร สระพันธัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงรัชนก ศรีธรรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงจีรนันท์ บัวทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงชัญญา คงทน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงธันยพร หยาใส

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายหฤทธิ

์

เรืองสูง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขมาก

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายติณณภพ ธนาวุฒิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงชลธิชา จ้องโก้

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงปยพัชร ณ สงขลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงภัชราภรณ์ แซ่อ๋อง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธนกร เจริญสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายพัทธนัน ศาลาแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายสิรวิชญ์ จิตรมุ่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อผุด วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงวิชุดาพร เขียดโทน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพัชจินันท์ จันทร์พุ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงลินดา แซ่ตัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายไวยวิทย์ เปาะจิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายกิตติคุณ คำปากดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงปนัดดา วารีสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงนรารัตน์ รัตนโกสม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงกนกนิภา ไพเจริญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายคุณานนท์ ฤทธินำ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๐ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายคณาธิป อินทร์คง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงธนกร สวัสดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงจุฑรัตน์ ตะฮ่อ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงฐิติมา ยอดทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จันทะสอน

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายอนวัช จำลองกลาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ วัดบางรักษ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายอภิณัฏฐ์ เจริญสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงภัทรวดี ยืนนาน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงปนณิชา ทองรอด

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงสมิตานัน บินสหัส

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงนภสร หนูดำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิคอัพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงอาสยา สมวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงปยะพร ดีหนู

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงอริษสร นอกเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงจันทรรัตน์ ขาวด่านเหนือ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงธมนวรรณ คงจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ รอดพ้น

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงธนัชพร สุขบัวแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายอัครพนธ์ หมายเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงญาณธิชา พลละคร

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายสงกรานต์ วงศ์คำ

๑๑/๔/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายศรยุทธ์ ภูศรีฤทธิ

์

๒๗/๑/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายชนุดม แซ่บ่าง

๑๔/๕/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายณัฐภัทร เพชรรัตน์

๒๘/๒/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายจิรวัฒน์ เพชรทอง

๑๐/๑/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายถิรวัฒน์ สามสุวรรณ

๑๔/๓/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงสิริมา บุคะจำปา ๖/๑/๒๕๔๙ วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงศจีรัตน์ สมบุญ

๑๙/๘/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงฐิญารัตน์ สุขเจริญ

๒๖/๘/๒๕๔๙
วัดละไม วัดละไม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๐
นายชัยวัฒน์ จันทร์มาก

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๑
นางสาวพิณประภา สิทธิสงคราม

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๒
นายศักดินันท์ สุขเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๓
นายอดิศร วงศ์พิพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๔
นางสาวรจนา หีตหนู

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๑ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๕
นายพัฒนศักดิ

์

แซ่บ่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวชลดา ฤทธิธรรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงรัญชิตา วัชนะเสน

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงกมลวรรณ พิมพ์ลอย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงจิราพร รักทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงชนัญญา ทิมนุ่ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงรัฐลิกา มุกแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา ลีราช

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงอริสรา คงพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงสโรชา ไชยทิพย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ สมาคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงนันท์ชพร เคลือนทอง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงจันทิรา รัชชะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงเกตุกนก แก้วมณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายณัฐพงศ์ โคตมิตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายณัฐพนธ์ โคตมิตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงสมฤทัย รักเรือง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายกฤษณพงศ์ อุทิศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายจีรพัฒน์ ไพลอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรรอด

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ โกษาศิล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงพิมสิริ รักทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงยวิษฐา แก้วสิงขรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ คงภักดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงอรวรรณ ภิรอด

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายธีรภัทร สรกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงนงนภัส แสงเพ็ชร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตนยาง วัดปราการ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงศศิกัญญา กามูณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงจิดาภา ชืนสระ

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงอทิตยา แซ่เตียว

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายภูริพัฒน์ บำรุง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แช่ม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงฐานวดี ลิกขะไชย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๒ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ริยาพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายณพวรรจ กลางเดือน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายปณณธร ล้อมลิม

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายเพชรอันดา ศศิเดโช

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ รักแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายภูวิศ จรัสกูล

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงบุณยวีร์ กัญจน์รัชฐาน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงเลลิล เวียงวีระชาติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงฉัตรนภา บุญประกอบ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายชาญเดช สุชาติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายกนกรวี เทพทุ่งหลวง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงชุติดา ธรฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงประภัสสร หลักซุม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุเนตตี สุวรรณขันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงจิตตินันท์ พัฒนกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงประภากร ชัยปญหา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายภัทรพล วิชัยดิษฐ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายกิตตินันท์ สนิท

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายปวรุตน์ นาควงค์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงปยะวดี ช่วยแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงศิริเนตร ไชยวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายวิศววิศ ชุ่มนวล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงธนัญชนก ทรงศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงรัชนก พรหมขำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านส้อง วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงชุตินันท์ บุญมี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงรวินท์นิภา แก้วศิริ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายปวเรศ สุพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงลลิตา ไชยเทพ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงฐานิตา สันคุ้ม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เช็ก

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ รัชนิพนธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงณัฐธิญา อุ้ยทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงพัณณิตา อักษร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๓ / ๑๑๘
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สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองจินดา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงวลัยวรรณ ทักษ์จ่าง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จ้อยสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุกมี

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาปูน วัดเขานิพันธ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายภากร เจริญเฉลิมศักดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายนฤเบศร์ ทิพย์ดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงชนิสรา สุทธิทอง

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงอุมากร ทองถึง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงปริยภัทร คงดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายศักรินทร์ ภักดีชน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา หนูนวล

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เถาว์เปน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ รัตนพันธ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงชุตินันท์ บุญทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายกษิดิเดช

์

ทรงแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงเกศกนก ไทยกระโทก

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงชลดา ศรีสุขใส

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ธิบดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายอัษฎาวุธ หนูนวล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงศจีรักษ์ เนาวพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายภานุพงศ์ คล้ายสุวรรณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

คล้ายสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงภัทรศรี มีเสือ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายธนพนธ์ สุขขัด

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองฉนวน วัดคลองฉนวน  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๑
นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง

๑๘/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๒
นางสาวธนพร นเรศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๓
นางสาวเสาวลักษณ์ มุสิแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๔
นางเสาวณี เมฆแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๕
นายอภิราช อุปลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๖
นางสาววฤนดา ชูคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๗
นางสาวเสาวลักษณ์ มุขทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๘
นางสาวพัชราภรณ์ ย่องข่าย

๐๙/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๒๙
นางจารีย์ทิพย์ หนูเนตร

๐๙/๑๐/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๔ / ๑๑๘
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สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๐
นางสาวจารุณี สังข์เลือน

่

๐๓/๐๒/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๑
นางฉันทลักษณ์ พลพิชัย

๓๐/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๒
นางสาวชลิดา ศรพิชัย

๑๑/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๓
นางสาวปทุมมาศ เอียดช่วย

๒๙/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๔
นางปภิญุฎา นุราช

๐๑/๐๔/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๕
นางสาวสุนิสา คงสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๖
นางสุภาวดี เจริญผล

๐๖/๑๐/๒๕๑๐
กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๗
นางหรรษา โพธิเพชร

์

๒๐/๑๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๘
นางสาวอลิวัน จังวัฒนกุล

๑๓/๐๗/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๓๙
นางสาวเสาวนีย์ ศิรินทรางกูร

๑๓/๐๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๐
นางสาวเสาวรัตน์ มากจิตต์

๒๕/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเวียงสระ วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงผุสดี เนาวนัด

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วพิพัฒน์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายจิรายุ แซ่ลิม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงสโรชินี ณ นคร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงณิชารีย์ ศรพิชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีฉาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงปาราวตี ระวังตา

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงพรชิญา หวานแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงพรลภัส หวานแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พันธ์น้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงสุภัทรษร แก้วอ่อน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทร์เอียด

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายสหกิจ ถามังมี

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายพลภัทร ศรีวังวุฒิภัทร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ศรีพิลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายกฤติพงศ์ วงค์นาศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายสิรวิชญ์ มีชู

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงอริสรา ทองรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงพรรพษา นาควิลัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทร์ทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา กรุงแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงภัทรธิดา เพียงลิม

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายภูริณัฐ วัชนะ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงธิฌาภรณ์ ศิริเมือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงสุพิชญา นาควิลัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงกชกานต์ ทิพย์ดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงเพชรวิรัตน์ เพชรมาตศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายราชย์ สุวรรณภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกรกัญญา สืบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สมบัติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงภาสินี หนูพรหม

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต สวนกูล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทรสุวรรณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ธรรมโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายสรชัช ช่วยรอด

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพชรอาวุธ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงณัฐวดี ชูลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงอรนลิน กรีมละ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอภิรดา พัฒสิน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายโอรษา ประพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงณัฐรนันท์ งามจรัส

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองถึง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงอาทิตยา มากด้วง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงปรียานุช แจ้งเศรษฐ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงธัญญภรณ์ กลินหอม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายณัฐวีร์ ชีวะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงวริสา คล้ายทองคำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงสุกัญญา คงษา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงทิพวรรณ สุวรรณประเสริฐ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายภูริณัฐ แซ่ด่าน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงณัฐธิชา แววเส็ง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที 217

่

วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงรุ่งนภา อินบ้านยาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายวิรัลพัชร รัตนภักดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายอนุพงศ์ เพชรมุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายวัชรพล เมืองน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายภูวดล เพชรคง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองตาล วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ชูพักตร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายชวนากร ทองรอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายวัชรพงษ์ จินดา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายสุธรรม ด้วงเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายเกรียงไกร ลีวังศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงจิดาภา พรหมเกิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุนิสา สงเมือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ สุขยิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงศศิวิมล ไมตรีแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายณัฐชานนท์ ไชยสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๘ เด็กหญิงอินทราวรรณ
วรรณบุรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงจิราพร บุญทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ คิลธร

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายสรวิศ เจริญผล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายวรวิชญ์ ทองสงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๓
นายปฐมพงษ์ ช่างคิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงชลลดา ศรียาแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายดนุสรณ์ สุริยาพิทักญย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธัชธรรม ชัยสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงวันดี แซ่ลิม

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายณัฐกิจ ประชุม

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายภูวิศ แก้วสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายสัตยา ละหารเพชร

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายปฐวี ชูภักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายศุภณัฐ เพชรน้อย

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงสุพรรษา กลางนอก

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงอลีนา สุริยาพิทักษ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงพัฒนียา คำแหง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายพิษณุ หลิวคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายอุดม ม่วงแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงศลิษา หนองลุง

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายณัฐดนัย จันทระ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายดนุชา แซ่ลิม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายนนทพัทย์ แสงอนันต์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวียงสระ วัดเวียงสระ  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงชาลิสา สุขกาย

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุกาญดา ยะโส

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงพรนภัส บุญชูวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงสุภัสสรา ปดิฐพร

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิลปพูลเกิด

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงนลัทพร แก้วอ่อน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงปสิตา ซ้ายพิพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงปยฉัตร ทองร่วง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงนิธิวดี คำปล้อง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงนงนภัส กาญจนะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงปรัชญาณี บุญแสนแผน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงนัทธ์หทัย สำลีแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงเปมิกา ยิงบุตร

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงเพียงฤดี บุญมีชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงปวริศา ไกรสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทินพลกรัง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงกรกนก จำปาศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายณัฐพล ทองพันธ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วัดคลองตาล  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายนันทพัทธ์ ครุฑมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงเด่นนภา นบนอบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธัญญาราม วัดธัญญาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๒
นางสาวเรวดี รอดเจริญ ๗/๖/๒๕๒๗ กศน.อำเภอพนม วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์สังข์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงณัฐรัตน์ ภูวังแทบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ วัดพังกาญจน์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายกิตติภพ เวชรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงนิชาภัทร ชูนุ้ย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงพรนภัส แสตมป

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายรัชตพงษ์ มากมูล

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงสุภัสสร แซ่ตัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงหรัญญา บุญลึก

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงดาราณี บูรพา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วขาว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายนนทวัฒน์ มากมูล

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ชูดวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธีรภัทร มิสมร

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายกฤษฎา คงเรือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายเจษฎา จินดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงวรนุช นุชภู่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงนฤมล เรืองเสือ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงฐานิตา สุขศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหญ่ วัดคีรีไพรสณฑ์  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงวราภรณ์ พูนจันทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายธวัชชัย ทองชนะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงสิริกัลยา ชาตรีทับ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงอรรญญา ศรีอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายปวริศร์ ชูชาติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงพิชญาภา มากแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงนวลณภา ชูพล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายภูมิระพี ชูจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายสุริยา รัฐแฉล้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงคุณัญญา ทองชนะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายรัฐภูมิ สุขกรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายภูริณัฐ รินเกลือน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงฌัชชฏาภา เจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายปุณณัตถ์ นรารักาษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายปฐมพงศ์ ทินกร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงกฤษชนก ชูเพชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายกิจติศักดิ

์

อรุณเพชร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายธีรภัทร มุสิก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มากแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วไทย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เผือกภูมิ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงปยวรรณ มะลิทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มากแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงยมลภัทร นรารักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงวราภรณ์ โกหนด

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงเสาวณีย์ สัมพานิช

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงอาทิตยา ทิมคลับ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๘
นางสาวจันทิมา เจริญ

๕/๑๐/๒๕๓๑
โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๐๙๙๙
นางสุรัติ กรดกางกัน

้

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๐ นางสาวเบญจมาภรณ์
แปนสุข

๖/๑๒/๒๕๓๔
โรงเรียนวัดถำวราราม วัดถำวราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สามล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงชลิตา เกลียงเกลา

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบางหิน วัดเทพธาราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงเบญจมิน ศรีลำดวน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายชโนดม มุฑาพร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๒๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ หนูบุญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายภานุพงศ์ ช่วยชนะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงธารีรัตน์ คงชนะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงปทมาภรณ์ เรืองนิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงปทมากรณ์ เรืองนิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สุทธินวล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงสุธิดา รัตนูปกรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๒
นางสาวเจนจิรา เหล็กเพชร

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงจิตรานุช คำบุราณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงนำทิพย์ คล้ายกลิน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงทิพย์รุ่งเรือง ผุดมาก

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงอรพรรณ ประจง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายนราพงษ์ ทองคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำผึง

้

วัดปากเตลิด  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงจนันธร ทองกลำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงนิตยา คงวุธ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงสุธิษา วิรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงบุษราคัม คงวุธ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมถาวร

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายรัตนชัย พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธนกฤต ศรีทรัพย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ประวัติ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงอริสา พรหมแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงชาลิสา สาริพัฒน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายภูมิรพี มีคลัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายกิติพงศ์ ชูสุวรรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๐
นางสาวหทัยรัตน์ จินตบุตร

๑๗/๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุขสามัคคี  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายปญจพล คงสนอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงจริยาพร ผอมคลี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงฐิตาภัทร์ จันเกิด

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงวาทินี ชูแนม

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงหทัยกร ทีอุทิศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายศุภโชค คงสนอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงเมทิกา สารหนู

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงเกศนี กรทิพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายภานุเดช ขุนแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงวรรณรดา ชิตวาห์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายพงศธร กรทิพย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ วัดควนเจดีย์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายพรนภัทร เครือพัฒน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายชาญวิทย์ เรืองพันธ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายณัชพล ดำสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ เครือพัฒน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงนพรัตน์ ช่วยอยู่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ เผือกสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธารนำไหล (แคล้วประชานันท์)

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ชิตเพชร

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายนครินทร์ แก้วเหล็ก

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายนราธิป ยืนยัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทำดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา ใจกลำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงปภัสสร เชิงสมอ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอติกานต์ อินทวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงชัญญานุช ธาวุฒิสกุล

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๖
นางสาวปริชาต บุญศรีนุ้ย

๑๗/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา
วัดพระบรมธาตุไชยา

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายนรสิงห์ บุตรรอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงธนัชชา สอาดเอียม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงพีรดา แก้วสะอาด

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงศิริญา ใสสะอาด

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงสิริมา ศรีทองคง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายธีระภัทร์ ทิพย์สว่าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงอภิญญา ซ้ายจันทึก

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายจิรายุ รักษ์นาค

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงพรรวษา ชูเพ็ง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายปุญกันต์ จันทร์ปน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงปวริศา ชูประสูตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงภควดี คงสนอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช่วยยิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงกนิษฐา สโมสร

๒๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง)
วัดโลการาม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๑
นางสาวพรรณภษา เนาว์นาน

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๒
นางสาวศิริลักษณ์ จีนไทย

๒๙/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๓
นายอานนท์ เชือนาคา

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๔
นางสาวชุติมณฑน์ มีแสง

๑๘/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๑ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๕
นางสาวสรวรรณ ทรายแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๖
นางสาวนภัสสร ใสสะอาด

๑๐/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๗
นางสาวดวงกมล เลียงแหล้

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๘
นางสาวนำทิพย์ เพ็งจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอไชยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีทิพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายราเชนทร์ ปาละคเชนทร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงกนกอร ด่านหน้า

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สารนพคุณ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงธัญญภรณ์ จันทนานนท์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงธีมาพร พรศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงนลินทิพย์ เทพนวล

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงนันท์ชพร คงนุ่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงปาริสสรา โสภาพงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คงราช

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงวัลลิภา เพชรรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงศรีพัชรี ศรีชาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงศศิชา ไสสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงสุณีรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงสุนิสา ศรีแสง

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายเกริกกฤต โพธิไพจิตร

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายภพธรรม รักเอียด

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงจารุวรรณ นุ้ยทิม

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงสุพิชชา วงษ์วิเชียร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงสุตาภัทร คล้ายดวง

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เดชมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา แบนเพชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงพรรณกานต์ อินทสมบัติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงพิชชา เทพราช

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายกฤษดา ชุมพรัด

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายธนกฤต บุญสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายธีรยุทธ์ เยียนประยงค์

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กชายบริภัทร พุ่มแย้ม

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายภควัต พานิชกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายยุทธนา แก้วสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายสิทธิพร มีเผือก

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายพงศกร บัวทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงเกตนสิรี บุญสิน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา สาทจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงนันธิดา ยิงยง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงปาณิสา นาคแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงปยพร หมันไชย

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงผกามาศ เผือกเนียม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงพรรษกร พูลเพียบพร้อม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงวรนิษฐา โอชุม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวรัทยา เสนาเศรษฐ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงศิรภัสสร สินภิบาล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงภัทรวดี เพชรโกษาชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงรุจาภา โต๊ะแอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผังจิโน

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กาญจนประทุม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายเจษฎากร ทองภู่
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายชัยวุฒิ มูสิกเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายพีระมิตร มีแรง

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายภูมิภัทร สิลมัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายมินธดา ชุมพรัด

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายเมธัส แปนมีเพชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายเสกสรร รอดรักษา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงศุภัทรภรณ์ สมพงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายภานุพงศ์ เสวกจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ฤกษ์มีชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงจิณณพัด พัฒวี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงพิชญา ศรีสว่างพัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา เศรษฐกาญจน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงมลฤดี โชติพิรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงนงนภัส มากแก้วกุล

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ ใจดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงสมฤทัย ไภนิคม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงเสาวภา ชูจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงอธิษฐาน คงมีสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๓ / ๑๑๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายชยพล คุ้มรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายนนทพัทธ์ แปนคล้าย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายนวพล นุ้ยฉิม

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายนนทนาท ทองมาก
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายนนทกร กลินเรือง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ วิทิพย์รอด

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายธีทัต ศรีอัดชา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายภาคภูมิ เวชพิทักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายรพีภัทร อินทร์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายรัชตะ นกขาว

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายสิปปกร พุ่มวิภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายอนวัช ชมภูพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายอธิปตย์ นิตย์มี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วอำดี

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกชพร สืบอุทัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงญาณาธิป เสือแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงดวงกมล ชอบพจน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงธิคัมพร วงศ์วชิรวัฒน์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงยวิษฐา คงมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงเมธาพร กาลเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เกยุระ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงวริฐา บุญศรีนุ้ย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายชยกร โฉมทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงทักษอร กฤตมโนรถ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงวันรัก อับษร
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงปวรรษมน สุนธารักษ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงฐิตาพร ระรืนกลิน

่ ่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายกฤษณะ ทิณวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายธนพงศ์ ดีหนู
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายวิริทธิพล

์

บุญธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายศิรพงศ์ ธรรมรักษา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงกนกพร เนตรวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีทับ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงพิจิตรา วิชาชาญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงอันญดา ทะเดช

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายปฏิพล สุขขี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงชฎาภัทร แก้วสังข์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงณัฐชยา เยืยนประยงค์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยสอาด
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กหญิงทัศณีย์ ทองสร้าง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงปนัดดา ใสสะอาด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงภัสภร รองเมือง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงอิสราภรณ์ พงษ์ประเทศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายกันตินันท์ คีตะหานันท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองโมถ่าย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สุพรรณพงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายดุษฎี ทะเดช
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายธนาธิป เสือมาก

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ดวงแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายเสริมศักดิ

์

เมฆฉาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงกนกพร หนูเสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงชิดชนก รักษาพราหมณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงยุวธิดา โสมมาก

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงศุภมาส นวมสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายกรรณ์ แย้มอิม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายชัยพร ไชยสิทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายชารุค คาน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายตะวันฉาย คุณมารินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายนันตชัย แพระบำ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายปกรณ์เกียรติ อินทร์เนือง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายภูวิศ ใจดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ ชัยสวัสดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายลัทธพล ทองมาก

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายสุวิจักขณ์ รักเดช

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ลำยาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงธณัญชา แก้วอนันต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วอำดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงนภิสา ช่วยบำรุง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงภิศโสภา ทวนทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงวริศรา เรืองเดช

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ไชยบรรดิษฐ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายธนกฤต แก้วเกลียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ แก้วขำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายพัชรพล ชวาลิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายพัสกร เรืองหิรัญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงอชิรธิดา แช่มช้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายพงศภัค ทิพย์โอสถ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงปภาวี สมอินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มณี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายปฏิพล เศวตศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายภูดิส รักษาพล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายนพัตธร ปานณรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรหมเพชรนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายปณณวัฒน์ แสงจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงกนกพร วรพุฒ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงจันทร์อ้าย ทองบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ พรมชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายณัฐภูมิ เดชมณี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ สมภักดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายชวนากร เพชรเดช
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงจิดาภา สามตรีกัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงกุลภรณ์ ระรืนกลิน

่ ่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายพลกฤต ศรีสว่าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงปณิชา จันทร์แจ่มใส
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงษุภากร สุขศรีนวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๐
นายธนวัฒน์ เสาร์โพธิงาม

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๑
นายธัญเทพ เพชรเขียว

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๒

นางสาวพิชญ์สินี นามลำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๓

นายธนิสร ยาสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๔
นายธรรมชาติ ละลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๕
นางสาวสุชาดา เรืองดุก

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๖

นางสาวสุภิณญา จันทรมาศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพไชยา วัดศรีเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายภัทรณพงษ์ สาครเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงโชติมา หมันกิจ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงปญญพัฒน์ สายชล

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงภัคธีมา วิเชียรวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงภาวิณี รักษภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงสุภากาญจน์ ยิมละไม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พรหมช่วย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายวสวัตต์ สมภักดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงธันยพร ทองหนองหิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงพิมพิศา นวมสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงศศิวิมล มรรคสอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายปณชัย หุ่นพู
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายวรรณกร กองเคน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สับสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายผลิตโชค เทพแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายสรวิศ นนทรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายสุทธิชาติ ทับทิมแดง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายภัทรพงษ์ ใจสว่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายอิศราวุธ ศรแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์เทพ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายคมศักดิ

์

เวชวิมล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายนิธิวัฒน์ โสมอินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงณัฐเรศ บัวทองคำ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงปณาลี ลิมวงศ์

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ งิวราย

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ นาคฤทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ สร้างสาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ สรรพคง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายมินธาดา สำลี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพชรน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงชลจิชา บุญรอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงบงกช ภิรมย์ชม

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงสรวรรณ จิตจง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กชายวิริทธิพล

์

เปลียนกลาง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงจันทนิภา ทองมาก
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา หนุแบน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงสุธิตา ศรีศักดินา

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๗ / ๑๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงเหมือนฝน ประดิษฐ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงนิรัชพร มีกล่อมเกลียง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงบัณฑิตา คงสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงปยธิดา ชูนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุวรรณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายศราวุธ จันทระ

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายศุภพล ทองแพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงปริญาภรณ์ บุญสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงกีรติ ศรีคล้าย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายธนกร ศักดิดาวรรณ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงชลธิชา ธรรมสุวรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีพิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงอภิษฐา เพ็ชร์รอด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงจุลมาศ จันทระ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงชนากานต์ ชูดำดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงชนิกานต์ สอนสุทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สอนประสม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงปลายฟา ชินราช

๐๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงฟาประธาน หงษ์อินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงวิสสุตา ช่วยรักษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงศิริภัสสร จิตต์สะอาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงสุรดา ชิตไทย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงจิราพันธ์ รัตนผล

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงนิษฐา นาคฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงพิชญานิน สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๑
นางสาวปรางค์ทิพย์ นาคอุบล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

วัดธารนำไหล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๒

นายเอกรัตน์ สิทธิชัย ๗/๑/๒๕๓๑ เรือนจำอำเภอไชยา วัดพระประสพ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๓

นายสิทธิชัย แก้วประกอบ

๒๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอไชยา วัดพระประสพ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๔
นายพรพงศ์ ชาติทอง

๒๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอไชยา วัดพระประสพ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๕
นายประพนธ์ วังนรา

๒๙/๕/๒๕๒๐
เรือนจำอำเภอไชยา วัดพระประสพ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

เผือกสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีนวล
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายสราวุฒ จันทร์คล้าย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ เขียวแมว

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๘ / ๑๑๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงชนิตา ควรหา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงญาณิศา นิลรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงฐานิตา อินทร์เพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงณัฐชยา คามบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ เรืองเวช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงบุญญ์กัญญ์ ทิพย์มณี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงปกิตตา กาญจนหิรัญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงพิมพ์วิมล อินทะปาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงเมฆขลา แก้วศรีจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงภัทรสุดา พรศรี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงศุภิตา แก้วเพชร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงอาภัสรา นาคทองคง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายธีรภัทร์ พันธ์วิลัย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ มิตรปาเว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงลลิตภัทร กลินเรือง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงวริศรา รัดเกล้า
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงญาดา หวานหู
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงปนัดดา ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงอรญา แฝงจันดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายนักรบ พันเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสรยุทร ทองเกลียง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายณชพล คามบุตร

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายภูเบศ พันเรือง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แอบมณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี สาระคง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงสรัญญา นิลอรุณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายธนพล แท่นนิล

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายนพอนันต์ วิชัยเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายนรวิชญ์ เหล่ายัง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายรพีภัทร มุ่งแก้วกลาง

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายวิริทธิพล

์

เมืองวัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กชายวรเทพ ไชยโกฏิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายสิริพงษ์ เกตุพะเนิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงกนกพร กลินแจ้ง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงกิตติยา อ่อนพร้อม

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๓๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์เพ็ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายปยวัฒน์ แสงมณี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายศุภณัฐ หาญแหง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๘

นายทัตธน ศรีสุวรรณ
๓๐/๑/๒๕๑๓

โรงเรียนพุทธนิคม วัดปาลิไลยก์  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ มีทองพูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงอรสา พงศ์อำไพ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายภูวดล พลรัตน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไชยาวิทยา วัดเวียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงธันยาภรณ์ หนูยัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงปวริศา บุตรประสงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงอนัญญา รงทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงยุพาวดี วรรณพัฒน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมน วัดจำปา  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฐฐิรา บำรุงเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายสุชานันท์ ไชยฤกษ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายภณุเขต สำเภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดชมพูพนัส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายวรเมธ อินทรัตน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ศิวายพราหมณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงสุชาวดี วงค์พนม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงณัฏฐกฤตา จินดา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงเกสรา เมืองแมน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงวิสสุตา เจริญรักษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เมฆนิติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงปุญญิศา ลิหก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา ไสยวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายพงศ์ปณต คงหน่วย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงขวัญเนตร พรหมมงคล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอนัญญา เรืองเวช

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงกมลวรรณ ก่อนทิพย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชยาราม วัดชยาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงชาลิดา รินกินา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงฐิติวรรณ ศิลป

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงพิมนิศา เวชพัฒน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก้วพิชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายจักรภพ ขันติ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสารภีอุทิศ วัดท่าโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายบัลลังก์ บำรุงเพ็ชร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายยุทธวีร์ เกตุแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาพนมแบก วัดเขาพนมแบก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงวริษา ร่าหมาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงปลิตา บัวเสน

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงพรพิมล ปญญาวุฒิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงอมราภรณ์ บัวเพชร

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงพิมพิศา สมานันตกุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายจิรพัฒน์ ขวัญชู
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง วัดใหม่ลานทะเล  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๕

นางสาวภัคณัฐ เกิดสมบัติ
๐๗/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายสรวิชญ์ สวรรค์งาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายวทัญู แซงราชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีไวยพราหมณ์
๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงจิณณพัต เกศเจริญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ โกศล

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ คลายชูช่วย

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายภาณุพงศ์ ช้างวงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงรัญชิดา มโนเลิศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงสิรภัทร์ เนียมสุวรรณ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายปรเมษฐ์ นาคสงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงมสฤณา ศรีบุญเรือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ พันธ์ชืน

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงจันทร์จิต จิตบำรุง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงเณศรา แบนเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงวิภาดา สอนรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงลัทธวรรณ โพธิดำ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงสิรินทรา รัชต์ธนะภานนท์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงสุชาวดี ไกรดาว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงนันทชพร ภาคพรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายธนวุฒิ สืบวงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงปญญาพร คล่องการ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายเดชชัย นาคแพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงสุดาวรรณ สีหาปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กชายวีรวุฒิ เศษวอน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายพงศกร คงคต

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงปนทิวา โสตรยิม

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงอัญรัตน์ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงจิราดี ดีวันวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายธีระวุฒิ คลายชูช่วย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๑ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงชลธร จันทร์แสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงนัฎฐธิดา ผอมคลี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรุยายชี วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายวีระมล ภาดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงอภิชญา ส่งปลืม

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงเสาวดี ปนศีล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงธนภรณ์ สวัสดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายธีรภัทร เปรมประสงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงรุจิดา สิงหะเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงพรทิพา ผุดบ่อน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงวริศรา ผดุงสี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงชนากานต์ ทองมาก

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงเกตน์สิรี ทองสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ปลอดจินดา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กชายตติพัฒน์ จันทร์นำดำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายสิทธิพร จรจำกัด

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายนันทเดช ทองสา

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ ภาคี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงสุกัญญา พายุพัด

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายธนกร เฮ่าหนู

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายกฤษฎา บัวประสิทธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงฉวีวรรณ นิลเกตุ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงนุศรา มุงคุณแสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายศรัญ จันทร์แก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา เผือกเนียม
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงฐิดาพร สวัสดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไชยมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวิโรจนาราม วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงมนสิชา บัวลอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงกรวีร์ ยาสิทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๓

นางสาวสุธิตา แดงเพ็ชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายอภิวัฒน์ สุขอยู่

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง วัดห้วยตาหมิง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงจิรชยา กลินจิว

่ ๋

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ มูลประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงสุนิษา ฤทธิวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงศุภวรรณ แซ่ด่าน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายกฤษดา จันต๊ะนาเขต

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายโชคชัย มีวงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายรพีพงษ์ ศรีกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายสุรยุทธ สุขบรรจง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงปยฉัตร ปานศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง วัดวิโรจนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กหญิงพิมพิศา ปานเนือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ทิพย์ปาเว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงอวิกา เนตรนิติสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงสุกัลญา สุขรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายศุภสิน ชิตเพชร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงศศิภักดิ

์

มณีกาญจน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายจาตุรนต์ แพใหม่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงพรรณวรฤณ บำรุง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายจตุพร จันทร์เพชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายเดชฤทธิ

์

เรือนสำโรง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเดิมเจ้า วัดเดิมเจ้า  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงวิศรุตา ส่งแสง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา กวีพราหมณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงศิริมล ทองมาก
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงปุณญิศา ช่วยเกิด

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงจุฑามาศ รอดเรือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สักจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี หมืนราช

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุทธาวาส วัดสุทธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ รุจาคม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา ลอยทุ่ง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงเกตน์สิรี แสงสุวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทร์แก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายจิรายุ สุนยพราก

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงอรจิรา ศรีชัยชนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กหญิงปยะรัตน์ ทองรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายธีรนัย แก้วโชติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงศยามล บุญเทพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพุมเรียง วัดพุมเรียง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายวริทธิธร

์

พิทักษ์ไทย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงจิราพร ทุ่มแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงชนิดา มีแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีอัดชา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงนวพรรษ แจ่มใส

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๓ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงวรรณพร อินทร์สุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายจิรวัฒน์ เทพทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายบุญรักษณ์ ขวัญดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายปวริศร จ้อยนุแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายสนธยา สินสมุทร
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวเพชร

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงเจตสุดา สิทธิศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ไพฑูรย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงพรชิตา แก้วอนันต์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงกมลนันธ์ ธารายศ

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงชลิตา สุขวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๖
นายณัฐภัทร ทองขวิด

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงณัฐนรี เหล็กพรหม

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๘
นางสาวธมลวรรณ เหลือล้น

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงนิชกานต์ สร้อยสน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๐
นางสาววรรณวิษา อ่อนลมหอม

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๑
นางสาวเสาวลักษณ์ ยวนแดง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๒
นางสาวกมลวรรณ เซ่งใจดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๓
นางสาวภัทราภรณ์ วรชินา

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๔

นางสาวเมธินี สิงห์ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๕

นางสาวสุดารัตน์ ดำนุ่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๖
นางสาวศุภกานต์ บุญยัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม วัดตระพังจิก  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายจีรพงค์ ทานนท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงบงกช จันทร์อินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงทัศนาวรรณ แก้วกุดฉิม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงโศภิสรา พรหมอุบล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงอัครวรี กันวรรณะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ศิริวารี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงกมลวรรณ ดวงแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงพัชรีย์ มาลัยทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงกรุณา อยู่เย็น
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงนวพร พรหมสนิท
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงวลีภรณ์ ดวงอาจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุทธใจ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ วัดโฉลกหลำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายวุฒิชัย อ่องรัตนกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายภัทรดร ชีวชูเกียรติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงณปภา ใหมแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงจันทร์จ๋า แซ่ด่าน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงสุพิศชา อินทชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงนนทพร อาจหาญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงอริยา คงมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงอภิชาพร พัฒนกูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ รัตนรักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายวัชรพล เกิดกาหลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา สดรุ่ง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน วัดโพธิ

์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงวิลาสินี จีนเอียด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ วัดภูเขาน้อย  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงกนิษฐา สำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงชุติมน อุ่นใจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงเบญจมาศ เมืองทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงจิระนันท์ สายชู
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายอภิสิทธ์ พูลสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงศรัญญา พิริยสถิต

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงสุธิมา อินทร์ปาว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงกัลยาณี โพธิญาณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงลดามาศ วิชัยดิษฐ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สาเลิศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงยุพิญ แก้วบุญไสย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หงอเทียด

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงธนัญญา จุตตะโน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงอัจฉริยาพร เอียดแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงชนาภา ชุมแดง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายสุภณัสส์ ใจดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงจิระภาภรณ์ สอนแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงนันทนา ตากลม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงสายธาร คชสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุวารี พูลสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงปาริชาติ ใจเสมอ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชูแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายจิรายุต ทองอ่อน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายปยพงษ์ เมืองทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายปยพัฒน์ เอียมนิล

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายอนันดา ยกไว้

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายอนุพันธ์ุ รักขะนาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายพงษ์ศิลป อบเชย
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายสุพรรณราช จิตต์จร

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงปยะนาถ หนูบำรุง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายนภพันธ์ ศรีทองกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงเทพธิดา ด่านวิริยะกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงทิพาพร ศรีทองกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายศักรินทร์ เหมะชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ยืนนาน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายอนุชา บุญศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงปุณิกา เกือสกุล

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายภาณุพงศ์ เสนาะเสียง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายพีระพงษ์ พัฒนศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงปาณิศา คานทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงสรัญญา เสมามิง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๓
นายชัยวรงค์ สมานชาติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายอมรเทพ ทองสร้าง
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงศรัญญา เดียววาณิชย์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงสายธาร บุญรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงอรัญญา แพงจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กหญิงจันศรีดา พัฒนสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายนภพงศ์ ศรีทองกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงพิชชานาถ วิโรตรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงอรทัย อินสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงอรอุมา ขาวปาน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงพรรณนิภา สังสีแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงวรรณพร บุญทัน

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงวริยา ยวนานนท์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายภูมินทร์ สุวรรณมณี
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายนนฐกร นิลบุญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายณรงค์ชัย ไชยนาคินทร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายวรวุฒิ ศรีนิล

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงปยนาถ เรืองจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสุนันทา ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๒
นายนวคุณ หีบทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายวรายุส ทองอ่อน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายธนวินท์ เพ็งบูลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายวัชรวิทย์ สมสุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงณิชา ลุงติ

๊

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายมนัสวิน แสงเทียน

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายกฤษฎิ

์

เหรัญชรกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ตาดทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงเพ็ญพร หลอดคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายวีรวัฒน์ พรหมเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หมุนขำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายรชตะ นวมเอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีทองกุล

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา วัดราษฎร์เจริญ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงธนภรณ์ พุทธรักษา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงจิราพัชร พิริยสถิต
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายกันต์ชาติ ศรีทองกุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายศิขรินทร์ เส้งถัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายธัชภาค แข่งขัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงพรทิพา ทองปสโณว์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายพรหมมินทร์ เจริญผล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงกัลยา สิงห์คำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงมณฑิตา ช่วยจิตต์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงเปรม เปาอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีธนู วัดศรีธนู  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายนพดล สองเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา วัดสมัยคงคา  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงเพลงพิณ แสนปาก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมัยคงคา วัดสมัยคงคา  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงกชกร บัวเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงศ์พรัด
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงจันทิมา ใจแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายชนาธิป ชูเชิด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงศิวปรียา วงษ์พิมพ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเดือหวาน

่

วัดอัมพวัน  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงบัณฑิตา แผนมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายคุณานนท์ รักชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรมีศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงจันทิมา ไชยขำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงบุษกร ลาจันทะ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงรัชนีภรณ์ เทพแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีแสง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

เผือกภูมิ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงกมลชนก เมืองระรืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศรีทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายเจษฎา แจ้งอักษร

๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงธนสิกานต์ เดชนรสิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายวรพล สิทธิบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายภูชิชย์ สิทธิสุทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๘
นางสาวศุภิสรา นามวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๔๙
นางสาวฤทัยพร พาหะมาก

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดพระพรหม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงรัชวี ศรีวิชาชาญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กหญิงศุภิสรา ดิฐโสภณ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายรัตภูมิ เจริญธรรม

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายเกียรติชัย ชูพุ่ม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกือสกูล

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายชัชฤทธิ

์

โพธิญาณ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงภูวธิดา วิชัยดิษฐ์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อยู่สถิตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายเมธัส แสงจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายพุฒิณาคร สุขสนิตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายสุรภัสสร์ หอมชืน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายภากร มะลิวัลย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงชาลิสา รุจิระยรรยง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงกานต์ชนก ตัญจรูญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงปาลิตา เรืองโรจน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงปาลิตตา แปนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงกมลชนก ยอดพูล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงกัญญ์วรา อมรการ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทสาระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงรยากร เจริญเฉลิมศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชุมแสง
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ใจเปยม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขช่วย

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กหญิงสุธาศิณี เชาวนา
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายบรรณวัฒน์ บริบูรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงพริสร แซ่อุ่ย

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายกรกฎ คนโอ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายนนรวี นุ่นเพ็ง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงวริศรา รักปลืม

้

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายสัณหณัฐ คงกระจ่าง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงฉัตรตรีญา สิงโหพล
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายกฤษณะ วิชัยดิษฐ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายมนัสพันธ์ ประยงค์หอม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงภคพร กรดแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยังดำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๖

นายอภิวัฒน์ สุนแดง
๒๕/๑/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงวาริศา อรุณจินดา

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายภูมิณภัทร รองเมือง

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายปตินัช คงแปน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงฐิตารีย์ หวังประดิษฐ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงชมพูนิกข์ สุขหิรัญ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายจิรวัฒน์ หอยบาง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายนิธิกร บัวแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงสสิตา ทองบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงอุรณา แก้วเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงกฤตยา เกิดเกตุ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงศลิษา สิงห์ทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงปวรวรรณ พันธ์อุบล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายพันธกานต์ อักษรกุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายปณณธร ทองนอก

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงนภสร ชูเชิด

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงจิรัชญา ชามโสม

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ขุนพิทักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ ชำนาญแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายวิริยะ ตันติปฎก

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงสุกัญญา บุญรักษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงพลอย อินทร์แก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงนภาพร พวงพันธ์ศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายสมัชญ์ พงศ์สกุล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายรชต สุดคง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงเมลดา สมเก่า

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงภัทราพร พิกุลงาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงนพมาศ ขวัญทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงศิริพร ลิมสุวรรณ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายกมลทัต ใจกระสินธ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายธนกฤต ขนอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงอรินท์ ตุ้มพรม

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๑๙
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์หุ่น

๒๑/๒/๒๕๓๒
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๐
นางสาวพัฒน์นรี คงเพชร์

๑๐/๖/๒๕๒๘
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๑

นางสาวศิริกาญจน์ ชูสุวรรณ
๑๖/๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลชุลีกร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๒
นางสาวสุพัตรา ปานสัง

๓/๑๑/๒๕๓๑
โรงเรียนอนุบาลชุลีกร

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายอนุศิษย์ ศรีคิรินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายสิปปกร เทียนขำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

เดชเกิด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายอภิวัฒน์ แสนนนท์คำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงปยะดา นาเสริฐ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงพรนภา จันรอด

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชนะพล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงสุกัญญา ช่างปลูก

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงเสาวภา ปานวัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา เดชะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงอาริสา ผลาผล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายปภังกร เทียมเทพ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ช่วยดำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงชลธิชา งามจำป
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ประเสริฐสังข์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายอานนท์ บัวสด

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงปนสุดา นามณีชม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศิริกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงมัณฑนา ปดถาวะโร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงวันวิภา ทหารเสือ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พูลเพิม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายณัฐดนัย วงศ์จันทรา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงนิชานันต์ ลอย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงวิชชากร ดวงประทีป

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กชายณัฐดนัย ชาตานันท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์เพชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายทักษ์ดนัย คงแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายนฤเดช ม่วงใหม่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายภาสกร วงษาวัตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กชายราชโล วะสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายสรวิชญ์ บุญกวย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เก่งนอก

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงปภาวี ผิวนิล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน พัดสร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ ฟกศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายณัฐพนธ์ แสนทวีสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายณัฐพร พิทักศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มีสังเกตุ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายเอกสิทธิ

์

วิชัยดิษฐ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงชาลิสา สนธิสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงชิษณุชา ระวิโรจน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงปฐมาวดี คงช่วย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงมัณฑณา ขอย้ายกลาง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงยุพเรศ ศรีธาตุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๗

เด็กชายธนาเทพ แก้วมีศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายฟรานเชสโก วาเลนเต

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายณัฐชนน เงินทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายกิตตศักดิ

์

ภูมาส
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายชญานิน อินทรประสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายนิรุตติ เจริญสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายพีรวิชญ์ ช่วยเต้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายภานุวัฒน์ เขียวบม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๑ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายรชานนท์ ไทรงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายศัตรูพ่าย กาศทิพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญส่ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๘ เด็กหญิงกรองกาญจน์
ทวยเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  จูเลีย

เลมเมนส์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๐ เด็กหญิงจัสมิน วิภาฎา
ไฮสส์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงจิดาภา สนธิธรรม

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงชลธิชา วงค์ตะวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงวันวิสา ผลการ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายกฤตเมธ ตราชู

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายจรัล พิชัยวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

สินแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายชลชาติ ไกรสุทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายณัฐดนัย อุดมพัฒนกิจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายทัศไนย เทพนม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายธีรเดช ชัยกลิน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายนรกาล พันธุ์กาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายปรินทร กองสุก

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายอดิศร สมหวัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายเอกรัตน์ วงค์เทียมใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูหอยทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงกานต์กนก ชุมมะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงธัญชนก จันทะวงศ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงนุชจรี เชือนิตย์

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงปนัดดา ประจักษ์สกุล
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงปนปก ศรีนันทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงวาสินี แก้วแสงใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงสรณ์สิริ วังบุญคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงสุธาสิณี เหล็กเพชร

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงอรอนงค์ วงษ์ปราง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงไอศิตา เกิดเสวียด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มากทองน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายนรินทร์ จันด์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายปวริศ สุวรรณใจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ไสยกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อิมลูกอินทร์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงจนิสตาร์ ลียพาณิช

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงจารุวรรณ คำโฉม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงธนัชพร อำนาจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงนริศรา ว่องไว
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงปริยากร แก้วคง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงพรรษพร โนจิตร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงรุ่งนภา วงศ์พนัส
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงสุทธิดา พรหมภักดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา ใจเหมาะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ ช่วยเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงฐิติภัค คงทน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงพัชรฎา พัดเคียม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงวิลาสินี ศิริชุม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงหัทยา วิจิตขะจี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายวัชพล และลำเลิศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงฐิติมา เทือกตาถา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงปาณิสรา พินดง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงปยะดา โสมทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงพิมพ์นารา สุขสานต์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงภิญ์ณัชชา นิมนวล

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงวราภา ทวีมงคลชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงวิมลดา จำรูญกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กชายกิตติธัช กำราญศึก
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายจิรายุส บุญตา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายพงศธร สิจง

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงกานดา ภูพันนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา รัตนบุรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงธนภรณ์ พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณเกิด

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โจคุ่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายพีระพัชร์ ดวงจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรีชนะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายศุภสิทธิ สุขมาก

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๓ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คงหีต
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายคงพิพัชน์ อินทรสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

เทพเลือน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๘

นายพีระพงษ์ บุญนวล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๔๙

นายธรรณพันธ์ พลศิริ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๐
นายสุเทพ โสมทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๑
นางสาวธนิสรา ศรีใส

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๒

นายวรโชติ ศรีมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๓

นางสาวกุลนันทน์ พัฒน์แก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๔
นางสาววฤดี จันทร์ผ่อง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๕
นางสาวสุพรรษา กิงชา

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๖

นายเผดิมศักดิ

์

ประเสริฐศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๗

นางสาวอมรรัตน์ กุมพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๘
นางสาวอาทิตยา ลาสมัน

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๕๙
นายธนพล บุญรัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๐
นางสาวจุฑามาศ ปโย

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๑
นางสาววรรณกานต์ ทองรักษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๒
นายณัฐภัทร สีนาเวช

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายรัตนมงคล คำลือ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๔

นายศักดาเดช บุญช่วย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๕

นางสาวสาวิณี อมรินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๖
นายจิรวัฒน์ ชูมณี

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๗
นายกัญจน์ แก่นเฟอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๘

นายเจษฎา อำนาจเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๖๙

นายทนงศักดิ

์

แจ่มศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๐
นายประกฤษฏิ

์

คุณหงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๑
นางสาวฉัตรอัญฎา ศรีคงแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๒

นางสาวญาณกานต์ ศรีทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๓

นางสาวนภัสสร สีสเกตุ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๔
นางสาวนุสรา บรรจง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๕
นางสาวบุษบา อาจกล้า

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๖

นางสาวปฏิมาภรณ์ ด่านสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๗

นางสาวประกาเฌอ เต้นปกษี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๘
นางสาวแพรววนิด มีเพียร

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๗๙
นางสาวสุนิสา ดีเบนนัท

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๐
นายณัฐดนัย บัวจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๑

นายธนกร พรหมสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๒
นางสาวธนัชชา ปูนสันเทียะ

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๓

นางสาวไพลิน ใต้ราชโพธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๔

นางสาวมาริษา ปากกาขีด
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๕

นางสาวรัฐภัทร บุญทัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๖
นางสาวรัตน์ติกาน ฤทธิเดช

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๗

นางสาวลักษณาลี พาลีกัณฑ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๘

นางสาวสุนิตา บาททาไร
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๘๙
นางสาวสุพัตรา นาคกราย

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๐
นางสาวอุรชา ชนะพล

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๑

นายชาญชัย ศรีน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๒

นายปรมัตถ์ ไชยหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๓
นายภานุวัฒน์ คงหอม

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๔
นางสาวกัญญ์ธีรา มุกสิกกลาย

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๕

นางสาวเจนจิรา ต้นศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๖

นางสาวทิพวัลย์ จอหอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๗
นางสาวพชรพร วรรณดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๘
นางสาวรัชฎา นาคประเสริฐ

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๘๙๙

นางสาววัชรี ทวีมงคลชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๐
นายณัฐวัฒน์ อุ่นคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๑
นายทิวากร ติดอีพันธุ

๊ ่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๒
นายบารเมษฐ์ วังโส

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๓
นางสาวกัลยรัตน์ มนัสสา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๔
นางสาวมาริสา มีเพียร

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๕
นางสาวปยะรัตน์ ชำนะหาญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๖
นายยุทธินันท์ คำบอน

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๗
นางสาวพิมพ์ลภัส เรืองสูง

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๘
นายรัตนศักดิ

์

สัตถาภรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๐๙
นางสาวณัฐกานต์ เกือกิม

้ ้

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๐
นางสาวอารยา เปนสุข

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๑

นายวราเทพ ภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๒

นายภคินนัย ชมภูนุช
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๓
นางสาวจามรี ศรีใหม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๔
นางสาวญาตาวี หวังประดิษฐ์

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๕

นางสาวนาตาลี ปญญาวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๖

นางสาวปทิตตา พัฒนพิขากร
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๗
นางสาวผกามาศ ไชยโชติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๘

นางสาวพรธีรา เทพเทียนชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๑๙

นางสาวเพชรรัตน์ จันเทพา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๐
นางสาววชิราฎา มีเดช

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๑
นางสาวสลิลทิพย์ จิตคำนึง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๒

นางสาวอภิญญา คงขุ่ย
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๓

นางสาวอมรลดา หนูคง

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงอนัญญา วูประโคน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา ไทยทองหลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงดวงกมล เสริมสาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงอริศรา อุ่นเรือน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แซ่โหย่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ขำพร้อม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงสุมณฑา ฉุนเฉียว

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงบัณฑิตา เปยงเครือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายโอฬาร รักนาควน

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงนภสร แซ่ซึง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายชัยณรงค์ ชืนชอบ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงทิพย์ดาวัลย์ เค้าอนุรักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงนันทิยา บุญทัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๗
นายทรงพล อยู่ศิริ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงศศิธร เมฆวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงกัลยา เรียกศิริ
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายนนทกร จีรพงศ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายอภินันท์ โยธารส

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๒

เด็กหญิงรุ่งรวิวัลย์ รักษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ อาจเพ็ชร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายสุรวุฒิ วัชรสินธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายวรวีย์ ปลอดใหม่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายณัฐพล อุตสาหะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายธีรภัทร แซ่เยือง

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงธันยาภรณ์ พรหมเกาะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๔๙
นายรังสรรค์ สุทธิรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๔

วัดคีรีมาส วัดคีรีมาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๖ / ๑๑๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงพิชญา วิชัยดิษฐ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม วัดสมุทราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงปรางอทิตา กริชนรา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

วัดสมุทราราม วัดสมุทราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายภานุพงษ์ บุญสุข

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายกฤตเมธ ใจปลืม

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงอภิสรา เง่าพิทักษ์กุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๕

เด็กหญิงนำฝน สุขศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงกนกวรรณ คำแปน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่โตว
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์รศ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมวดช่วย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงจารุวรรณ มีเดช

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงสาวิกา เกษกิงวรรณ์

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงทิวาพร จิตมุ่ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงมันทนา เมืองนิล

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงอาริษา ขันเพ็ชร

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ แซ่ถี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายภูมิพัทน์ คำมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงสุวิชาดา ใจเอือ

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงณัฐนิชา ผุดแจ่มใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงเขมจิรา ใจงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายธีฆัมพร สุขสะปาน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงพรรณวษา เอียมอาจ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

วัดสระเกศ วัดสระเกศ  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายราเมศวร์ บัวทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายสนัน

่

ธาตุทำเล
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงกัญติมา วงศ์แก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงธาริณี ทาระวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงพรกนก จันทร์แจ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยืนนาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สีลากุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงดวงกมล เปลียนชืน

่ ่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ แจ่มสุริยา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายจิระเดช วิชัยดิษฐ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายชนะภัย โจทย์หอม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายพงศกร กันภัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงชลธิชา เกิดพุ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงณัฐพร ทวยเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงปริสรา จีนจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงพรนิภา บำรุงแคว้น

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงศิริกาญ คงจิตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงจอมขวัญ ภู่รัตนโอภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงณัฐวดี ถิรชีวิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงเบญญาภา พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ หนูเซ้ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๓

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ศิวภักดิวัจนเลิศ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายชินวรา ชินวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงเพชราภรณ์ บุญเกลียง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงวารุณี ศรีมงคล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงชลธิชา จันทวิเศษ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงณัฐลิตา กาคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์แพน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๐ เด็กชายเกียรติณรงค์ จันทร์ทุ่ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายปฏิภาณ บารมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายสิทธิพงศ์ นวนนก

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๓
นางนิภาพร สุพรรณพงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเกาะสมุย วัดศรีทวีป  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงชาลิสา เพชรพรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายอานุภาพ แสงจันทร์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงจิดาภา สุจริตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงนันธภัทร ผ่องแผ้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงธันยมัย จันทรวงค์ศร ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายชินวัตร กิงชา

่

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายปณวัชรกิจ จิตรมุ่ง

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายศุภกร สุขถาวร

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายศุภกร เสียงเพราะ

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายศิรวัฒน์ สุขคุ้ม

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายสิทธิชัย มากสิน

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายสีหราช ชิวหากาญจน์ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ นิวัตร์

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงอินทุอร อุดมทรัพย์

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหาดงาม วัดบ่อพุทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงประภัสสร แสงสุดตา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงธนภรณ์ คงทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๐
นายณัฏฐ์ธเนส รุจวรนนท์

๑๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๑
นายดัสกร ฮวดใช้

๒๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๒
นายถิรายุ มุณี

๒๓/๒/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๓
นายธณาพร ณ บางช้าง

๒๘/๖/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๔
นายธีระพงษ์ พลขุนทด ๑/๘/๒๕๓๗ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๕
นายบุญอนันต์ มากอนันต์ ๒/๒/๒๕๓๙ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๖
นายอาทร วิชาธรรม

๒๒/๓/๒๕๒๔
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๗
นางสาวจันทิรา เทียงสุทธิสกุล

่ ์

๒๓/๒/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๘
นางสาวจีราวรรณ โลสันเทียะ

๑๐/๖/๒๕๒๓
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๒๙
นางสาวเจนจิรา วาดเขียน

๑๔/๗/๒๕๓๖
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๐
นางสาวเดือนเพ็ญ ทุ่มโมง

๑๓/๒/๒๕๓๔
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๑
นางสาวนภา ทองจันทร์

๒๙/๑/๒๕๒๙
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๒
นางสาวนุชนารถ บัวหลวง

๒๗/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๓
นางสาวพัชริดา กุลเสรีวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๔
นางสาวรัชนียา อินจันทร์

๑๗/๘/๒๕๑๙
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๕
นางสาววนิดา เกิดทอง

๑๓/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๖
นางสาวสุธิตา ปลัดกอง ๗/๕/๒๕๓๘ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๗
นางสาวสุนิษา หลวงชัย

๒๖/๔/๒๕๓๐
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๘
นางสาวสุรีระภา คงประจักษ์ ๕/๑/๒๕๓๙ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายวรฉัตร์ สุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดวชิราราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงนภัสสร ศรีเสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายสุรวุฒิ พรมมาต

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายธีรเดช เกือมี

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายยุทธนา อินสมบัติ

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีพนม วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงกฤติมา คงคชวรรณ์

๒๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงทรรษมน ทองแก้ว

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงนภัสนันท์ เต็มไป

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์ทอง

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ คำทวี ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายภีรภัทร สิงห์โคตร

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายภูมิรพี ช่วยบำรุง

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายภูริณัฐ พูลพิพัฒน์ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงศศิธร น้อยสกุล

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงศศิธร แซ่จ้อง

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงสุชาวดี แพเกิด

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๕๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงสุดาลักษณ์

ศิริวัฒนปราโมทย์ ๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอมรเทพ แดงทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายสามพาน พม่า

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงณัฐวรา ไมอินทร์

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายศตวรรษ ศิริพัด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงศศิกานต์ แก้วศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายเสริมศักดิ

์

ไมอินทร์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงพิมพ์พร ช่วยยศ

๓๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายยุทธศักดิ

์

พรหมศรีแก้ว
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงนภาพร ชูพิทักษ์

๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายวรพล พิณกาญจน์

๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายฐิตินันท์ เพชรรัตน์ ๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายชัยวุฒิ อินดี ๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายสรกฤษฎิ

์

ศิริรจน์
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายศิณวัฒน์ บำเพ็ญ

๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธนภัทร แพระบำ ๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงฐิชามล ขำสุวรรณ

๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายสรรพวัฒน์ ทองปน

๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงปลายฟา บุญปลืม

้

๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอาลิศา มันคง

่

๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงพิมนภัทร์ ภาวงค์

๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายสุรวิช นาคใหญ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ พรหมทุ่งฆ้อ ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๘ เด็กหญิงณัฐณิชามญชุ์
สุรทิน ๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงบุณยาพร ลายพัฒน์

๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงฐิติมา พันธ์ทอง

๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงปณฑิตา พรหมณ์สุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงกัญชิตา รามกร

๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายสุทธิชัย ทองวงศ์

๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายจิรายุทธ โสมกลา ๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายอรรถวุฒิ นุ่มทอง

๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายสดุดี ขวัญมุข ๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงภูสุดา ยังธิคุณ

๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายพัสกร แดงนุ้ย ๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงต้นข้าว รัฐวิเศษ ๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๐ / ๑๑๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายอภิโชค ศรีเมือง ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงนันทกานต์ แซ่ลิม

่

๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์ (กลางนุรักษ์อุปถัมภ์)

วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๒
นางสาววัลยพร ชัยวิสิทธิ

์

๒๐/๓/๒๕๓๒
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายกานต์ธิดา สังข์สิงห์

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ อินทเจ้า ๐๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงจรวยพร พิมพ์วัน

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทิพย์ทอง
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายภูมินทร์ สุขขาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงสุภาวดี ช่วยสำราญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายชุติพนธ์ ชูเลิศ

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สงนำดำ

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงณัฐวดี อินทร์วิเศษ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีแสง

๐๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงดารารัตน์ แก้วศรี

๐๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายทยากร อุ่นเจริญ

๐๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายธเนศร์ ไภนิคม

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายปฏิภาณ คมขำ

๐๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายพัชราภา โสกประเทศ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงอรปรีญา สองธานี

๐๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีแสง

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กหญิงสิรามล ชูชนะ

๐๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงหทัยทิพย์ เจริญยิง

่

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงอนัญญา รวยรืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายอรรคเดช เกตุแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงแสงระวี ผาเวช
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายกมลวรรธน์ เสมรอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายชนินทร์ พุ่มพุทธ

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงพศุตม์ มีแสง
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงวรรณภา ทาระสี
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ วัดกาฬสินธุ์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายอัครพล ศักดิแปน

์

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงชาลิสา เภตราใหญ่

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายเสฏฐพงศ์ จันทนา
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงพิไลวรรณ เพชรบุรีภักดี
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงแค็ทริยา ฤทธิธรรม

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายเอกลักษณ์ บัวแสง

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๑ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงกมลชนก นะสา
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายณัฐพล มะลิวงศ์ ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกือสกุล

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายธนชิต อ้อยทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายพงศ์ณพัฒน์ หนูเสน

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงปย์ฤทัย นาคสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงนภัสสร ชำนาญเนตร

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงวนิดา คงงด
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ แก้วเหล็ก
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ฤทธิชัย ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงรสสุคนธ์ พิมพ์เกษร ๓/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงสุวจี มีหาดทราย
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชิดชู
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กชายบุญหลง พนมเขต

๑๒/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงพรชนก หมกหลังสวน

๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงชนากานต์ ไชยถาวร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายณัฐพร ทองจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงกนกพร ก่อสกุล

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายคณิติน ปนจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงจิราพันธ์ สุทิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายวรเมธ วิเศษมาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ รอดจนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายธันวา จันทร์วงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายธิติศักดิ

์

พรหมหีต

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายนฤเบศ เดิมโรย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายอธิวัชร์ แก้วขุนทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงอรนลิน สว่างอัมพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงอาทิศญา เชาวเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๓

นางสาวขวัญฤดี หนูเอียด
๑๔/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคลองพา วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายภัทราวุธ จันทร์แจ่มใส

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายพงศธร วิลาศลัด ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๗

เด็กชายราชวัตร แก้วนก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายสิรวุฒิ วิชัยกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงพรพิรมร์ ยีมี

่

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๒ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุชาวลี มะลิเผือก

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๑

เด็กหญิงณัฏฐนรี ฉลาดแฉลม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าไท วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายธนพล ช่วยคงทอง ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงนันท์ชพร หนูขาว
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงปยวรรณ์ โสภาผล
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ตันเจริญ
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงสุภาวิดา ปานหอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดชัยธาราวาส วัดชัยธาราวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๗

นางสาวอรพิน พังยาง
๒๒/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๘

นายปฏิยุทธ์ มีเพ็งจันทร์ ๑/๙/๒๕๔๑ กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๖๙
นางสาวนันทวัน บุญล้อม

๑๖/๕/๒๕๔๑
กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๐
นางสาวปริสุ ทิศภูมี ๖/๒/๒๕๔๑ กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๑

นางสาวปญญาพร อรชัย ๘/๕/๒๕๔๐ กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๒

นางสาวอมรรัตน์ อรชัย
๓๐/๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๓
นางสาวศศิวิมล คชเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๔
นายไตรภพ ชินราช

๒๐/๒/๒๕๔๒
กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๕

นายกฤษณะ นาเชียงใต้
๒๒/๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๖

นางสาวกัญจนา ปราบภัย
๒๑/๑๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอท่าชนะ วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๗
นางชรวรรณ ทองแดง ๑/๘/๒๕๒๔ โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๘
นายสุรศักดิ

์

สงอินทร์
๑๘/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๗๙

นางสาวภทพร อินทอง
๑๐/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๐
นางฐิตมา บุตรเลียม

่

๒๕/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนตลาดหนองหวาย วัดสุมังคลาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายฆนากร หนูกลิน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงอุมาภรณ์ แก้วยิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 วัดไกรสร  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงศศิธร ชนะอักษร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๔ เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ
ฤทธิกุล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๕
นายณฤทธิ

์

หนูสมแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๖
นายภูมิพัฒน์ สุขอุ่น

๑๖/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๗

นางสุภาภรณ์ ชัยสงตราม
๑๙/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านพัฒนา วัดไกรสร  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงปาลิดา ฤทธิกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงรัญชิดา ชำนาญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ นุ่นนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายธนวิชญ์ ต้นเตย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๒

เด็กหญิงพรไพลิน เลียงผา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ศักดา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงวรนุช นวนแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๓ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงแสงฟา ไทรย้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายธนพัฒน์ พินเศษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตาขุน วัดตาขุน  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๗
นางสาวชมพูนุช ชลสินนธุ์

๒๗/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเชียวขวาน

่

วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายธีรภัทร สามิตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงอรนลิน วงศ์สวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงณัฐริกา สาธร

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงกรพิน จันทร์ทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายอนุวัต ทองอ่อน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายสุวิทย์ นำบุตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๔
นางนันทินี ลายสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๕
นางสาวจิราวรรณ รอดโหม้ง

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๖
นางสาววราภรณ์ อินทสา

๒๗/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๗
นางวิราวรรณ บุญลึก

๑๕/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๘
นางสาวสุพรรณฏี นุ่นจำนงค์

๓๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๐๙
นางอรเรณู ศรีเทพ

๓๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๐
นางเปรมวดี รักกะเปา

๑๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๑

นางสาวเพชรชรี แซ่ลิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๒
นายเมษา บุรีจัทนร์

๐๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดพะแสง วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายเจตน์นรินทร์ สมเพชร

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายภาณุ ประชุมรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๕

เด็กหญิงธนพร กุลพร้อม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงธารารัตน์ สุวรรณรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ วังไชยศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงปภาวดี เกตุวิชิตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงปาลิตา ประทุม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงพรภัสสร เวชพราหมณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงรินฤทัย บังเกิด

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๒

นางสาววราพร โลกร่วม
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วพิชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๔
นางสาวกรรณิการ์ ศรีเผือก

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๕
นางสาวจิรัชญา พรรธนะแพทย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๖

นางสาวดิศราพร ยอดโมรา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๗

นางสาวนิศามณี ด่านสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๘ นางสาวเบญจมาภรณ์
จุธามาศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๒๙
นางสาวปนกมล สินธู

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๐
นางสาวปยนันท์ ชัยเพ็ชร

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๑

นางสาวพรรณศุภา เพชรสังวาลย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๒
นางสาวเพชรลัดดา ขันวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๓

นางสาวเย็นฤดี พัฒมาต

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๔

นางสาวรัตนา วิเชียร
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๕

นายจตุพร เฮงสกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๖
นายณัฐพงศ์ ล้อมเขตร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๗

นายณัฐพล ชูสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๘

นายธีรเดช ฤทธิเวช
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๓๙
นายพงศกรณ์ พัฒนกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๐
นายพีระวุธ เพ็ญสุวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๑

นายพงศธร ไชยเพชร
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๒

นายวุฒิไกร ทองสง่า
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๓
นางสาวกนกวรรณ หีตยีม

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๔
นางสาวจันทร์ธิมา บัวทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๕

นางสาวชนาธิป หมานพัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๖

นางสาวปยธิดา นาคบำรุง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๗
นางสาวปยวดี นาคคง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๘
นางสาวพนิดา สุพัฒน์แก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๔๙
นางสาวเพชราภรณ์ เภาศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๐
นางสาวสิริยากร ศรีบุรุษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๑
นายธนารันน์ อ่อนทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๒
นายยุทธชัย บุตรทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๓

นายวรเชษฐ์ สุวรรณรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๔

นายสนธยา พรมปาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๕
นางสาวนัฏยา สิทธิชู

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๖
นางสาวรจนา ช่วยเอือ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๗

นางสาวสุดารัตน์ เสือทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๘

นางสาวภานรินทร์ เทพบุตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๕๙
นายเจตศดา ทองลิม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๐
นางสาวณัฐริกา อิมใจ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๑

นางสาวกัญจน์ติมา พัฒนกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๒

นางสาวกิตติยาพร สวนทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๓
นางสาวจันทิมา เพ็งคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๔
นางสาวชนิตา อ่อนทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๕

นายชาญณรงค์ คงมะลวน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๖

นางสาวสุภาวรรณ เวชวิมล
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๗
นางสาวภัทรวดี โรยทองคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๘

นายรัชชานนท์ ลือย่านยาว
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๖๙

นางสาวศจี พัฒน์มาศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๐
นางสาวศิริลดา เชิงดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๑
นางสาวอารยา เวกชาลิกานน

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๒

นางสาวสโรชา อินทศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๓

นางสาวธิดารัตน์ หลักทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๔
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสุบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๕
นางกรรณิการ์ แก้วมณี

๒๖/๘/๒๕๓๐
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๖

นางสาวกาญจนา สุวรรณรัตน์
๑๐/๘/๒๕๒๗

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๗

นายจรัส แก้วมณี

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๘
นางชุติมา นามตาป

๒๗/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๗๙
นายธนพล แพศักดิ

์

๖/๑/๒๕๐๗ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๐
นางสาวธนิกานต์ รัตนเหม ๓/๓/๒๕๒๗ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๑

นางสาวนุชญา ทองพูล ๖/๕/๒๕๓๐ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๒
นางพชรมน พรหมคีรี ๗/๑/๒๕๒๘ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๓
นางพัชรี สิทธิชู ๒/๙/๒๕๑๓ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๔

นางสาวรุ่งฤดี เกตเพ็ชร

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๕

นางวาสนา จันทร์อยู่
๔/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๖
นายสมหวัง ไชยทวีวงศ์

๒๙/๙/๒๕๒๓
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๗
นางสุนารถ จรูญพงศ์

๑๘/๙/๒๕๑๐
โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๘

นางอาธิตา ฤทธิเพชร์

๑๖/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๘๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ พรหมแดง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงกชกร อุ่นเรือน

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายธีรกานต์ นีนันทะรักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ วิวรรณ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงเกสรา คงภักดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายฐิติศักดิ

์

วิเชียร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายธนพัฒน์ ชูแดง

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายธีรเดช เขียวนาวะ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงบัณฑิตา หีตยิม

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายรัชชานนท์ รักเถาว์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายฐากูร พูลสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายประจักษ์ บุญกาญจน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงปยพร ล่องพรหม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายอัคฐพงษ์ ชัยทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายอภิรักษ์ กลีบแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงรุจีพร กุรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงเบญญาภา เบ็ญเจริญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงจริยา จำนงจิต

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงอภิชญา ไชยกุก

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงนฤมล แก้วล้วนสม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงปญณิกา กล่อมมี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงปาณิสรา บุญทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงรัตนพร วงค์ดวงตา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๒
นางสาวศริยาพรรณ เดชธนพิพัฒน์

๑๔/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๓
นายสมชาย เดชมณี

๒๑/๕/๒๕๓๕
โรงเรียนอนุบาลชนะพร วัดวิภาวดีวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงศิรภัสสร ปานเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงณัฐริกา ลอย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

แก้วสุพรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บริเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงรัฐตนา จันทร์เพชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงรัฐชดา จันทร์เพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงดรุณี ทะนากัณฑ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๑ เด็กหญิงแพรพรรณวดี
นุ่มนวล

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงชลิตา พหรมแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายทรงชัย ชูนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงอนิศสา นวลศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายปยวัฒน์ สุขเจริญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงธันยพร อินทรกำเหนิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายสุริยันต์ เพชรคง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายณัฐภูมิ ชูพักตร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงอุมากร เอียดบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายชาญชัย ปรีชา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๑

เด็กชายเลิศพินิจ พลายแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๒

นางสาวนิตยา ทองมาก
๑๖/๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองโหยน วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชพริก

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายธีรเทพ โฉมยา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงกชกรณ์ มรกต
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายอัฐฎากร สิขิวัฒน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงอริษา ธงกลาง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ รอดขวัญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายดุลยวัต บำรุงภักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงกัณตพิชย์ มังกรทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงสุธิษา อยู่ขาว

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายชลชาติ จุ้ยเลียน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๓

นางสาวอมิณตรา รักษาชนม์
๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนปญญาประชาอุทิศ วัดเนินสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๔
นางสาวรัชนก สุกไสย

๐๙/๐๙/๒๕๓๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๕
นางสาวจริยา พรหมมาก

๐๗/๐๓/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๖

นายชัสวัสส์ เกตุแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๗

นายพรเทพ ช่วยไทย
๐๘/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๘
นายยงรัก ชูดวงจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๑๙

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๔๙
นางราตรี คล้ายทองคำ

๒๐/๐๔/๒๕๑๐
กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๐
นายศุภชัย ติณพันธุ์

๐๓/๐๓/๒๕๑๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๑

นางสาณี เพชรสงค์
๐๖/๐๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๒
นางสาวสุภาภรณ์ จิตรเจริญธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอพระแสง วัดบางสวรรค์  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธุ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๔

เด็กหญิงศญาดา ตุงคนาคร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายธนกฤต แสงพระจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงนริศรา สุขชนะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงสุภัสสรา เพชรอาวุธ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๘

นางสาวปยพัทธ์ หนูสาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๕๙

นางสาวพัชราพันธ์ รักษาศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๐
นางสาวชัญญานุช ทรัพย์เจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๑
นางสาวสิราวรรณ รัตนจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๒
นางสาวพรรณวสาร์ ล่องโลก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๓

นางสาววนิดา ธรรมแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแสงวิทยา

วัดควนนิยมราษฎร์รังสฤษฎ์

 

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายฐิรวัฒน์ ผลหิรัญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๕
นางสาวอัยลดา มีแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๖

นางสาวสุกัญญา ฤทธิพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กหญิงกัณภิรมณ์ ขุนชนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๘
นางจันทนา ทิวแพ

๐๕/๐๖/๒๕๒๑

กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๖๙
นางมุตตา กาญจนอักษร

๒๐/๐๔/๒๕๐๘
กศน.อำเภอชัยบุรี วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายพัฒนพงศ์ ชูนาวา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายศุภัตกิตติ

์

ทองรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ กลับส่ง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงลลิตา เพชรอาวุธ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ถินสะท้อน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ลุยจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงนฤมล ปลองคีรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ดาวกระจาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ชูบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงณัฐธิชา นารัตตะคุ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงภาวดี สิทธิฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงชาลิษา แก้วใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงสุริพร แก้วสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายอดิเทพ ศรีวิเวก

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงนิยุดา เพชรอาวุธ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ รุยยัน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๖

เด็กชายชนันนัทธ์ เนือนวน

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายเมธา งามประดิษฐ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ มาลาเวช

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายกฤษฎา คันธา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงสุชาดา เจริญสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายธนภัทร แผ่นศิลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายปรัชญา โมฬ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายรักมงคล เพชรบ้านนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงจินตนา อังคะฮาด
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายธีรวิทย์ คงสกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายนันทวุธ คงสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายนัฐพล สำแดง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายภานุพงค์ บริพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายภูวดล สุริยัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงอังคณา คงโอ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงอาภัศรา เภาเส็น

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงอุมาวดี มุสิกะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุชาดา แต่งตัง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัตนวิเชียร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๖๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายกฤตเมธ รุยยัน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายพรหมชาติ คล้ายสุวรรณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๗
นายชาตรี เพชรกูล

๐๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๘
นางสาวพรทิพย์ หนูเกลียง

้

๐๗/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๐๙
นางสาววรรณภา สมุห์นวล

๐๒/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๐
นางอมรรัตน์ ขมสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๑
นางอรัญญา ฤทธิเดช

๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๒

นางสาวอัญชิษฐา เกิดเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๓

นางสาวโสภาพร นวลปาน
๐๖/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านควนสระ วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงปตธิดา ละหารเพชร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงวรรณนิสา สันทวงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงธิติยา จันทร์ภูชงค์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายณัฐพงค์ ชัยสิทธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายปญญากร สาราช

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายนนทวัฒน์ สมนิล

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๐
นายวุฒิชัย สุวรรณมณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายสุวโรจน์ ฉิมฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายศอก วัดบางหอย  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายปรเมศ คชเชนทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงธันยารัตน์ เทพทุ่งหลวง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงสุพรรณษา โอยสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายธีระชัย หมานมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงฐิตวันต์ ทิพรักษา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงปทุมภรณ์ จรพงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์เพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายเดชาชัย สะมีหนู
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงศศิธร ประพันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงสุนารี พวงรัตน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงศิริทิพย์ พรหมมณี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงอรสา นุ้ยเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีน้อย

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อุทัยรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงสุวรรณา พักคุย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงณัฐชยา ประพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ หนูเหมือน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงมารศรี จงดู

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายณัฐพร นกทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงกิงการ

่

นางแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงเมธิษา บัวบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงยุณเรศ ผลชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายเดชาธร อุ่นแท่น
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ช่วยประดิษฐ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ ช่วยเมือง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงสิริวรรณ ยังจีน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดิษฐาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ มูณี

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงสิริวรรณ พรหมเดช

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหลวง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ชูมณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายปริญญา พรหมมาก
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงศุภกานต์ วัชนะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายชิติพัทธ์ ทนากัณฑ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงทัชพร บุญเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงศุภรทิพย์ บุญสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายเจษฎาพงศ์ บุรงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงธนพรรณ แก้วแกมจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวียงสระ วัดบ้านส้อง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ ส่งแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายพิทักษ์ กลินกล่อม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายศักดิรินทร์

์

นิลทจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญเพ็ง
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงปยธิดา บุญนาพาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงฟาไส แสงขำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงรุ่งนภา ทองยาว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ วงศ์จิตเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายมนตรี นิยะกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายสมศักดิ

์

นาคนวล
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายสิทธิพงศ์ ชูนาคนวล

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ธนตา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๒

นางสาวเยาวเรศ เพชรจำนง
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงบัณฑิตา ส่งแสง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๔
นายภูมินทร์ บุญกล่อม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๑ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๕

นายวัชรพงษ์ อานารัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๖

นายเมธาสิทธิ

์

ไตรศิริวัฒนา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๗
นายชยพล สังข์ปาน

๒๒/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๘

นางสาวอมิตา เสวกจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๗๙

นายพัฒนพงศ์ กลางนุรักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๐
นางสาวจันทร์จิรา เจริญเวช

๐๕/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๑
นางสาวมาลินี พุฒชนะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๒

นางสาวศิริพร นุ่นชืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๓

นางสาวสไบทิพย์ ช่างคิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๔
นางสาวสิริรัตน์ แสงขำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๕
นางสาวสุพัฒตรา มีพริง

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๖

นางสาวสุพัสตรา แก้วศรีจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๗

นายพงศกร เกษรชืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๘
นายภาณุวัฒน์ จิวไม้แดง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๘๙
นางสาวกรรณิกา ทองศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดท่าเสวียด  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายไกรวิทย์ ลือนาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายฌนน ธนาธาดาภรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายนันทชัย คงแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงสวรรยา ขวัญแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายวุฒินันท์ สังข์เทพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงณิชารีย์ ศรีนิล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงพรรศวรรณ บุญยัษเฐียร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนันทาราม วัดนันทาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จรกำจัด

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงศุภนันท์ ทองด้วง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงอมรวรรณ สิทธิสุทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงสรัลนุช พรหมชนะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สิทธิสุทธิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายเฉลิมพล ขุนจักรา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายวราธรรม เกิดแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำพุ วัดนำพุ  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๔
นางสาวสุดารัตน์ ชัยชนะ

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๕
นางสาวยุพเรศ ปานน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๖
นายศุภกิตติ

์

น้อมเคารพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๗
นางสาวอาทิตยา รักษาพราหมณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๘
นายณรงค์ฤทธิ

์

แจ้งใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ กุมพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ละออสุวรรณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๑

นางสาวสุภิสรา ราชรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๒
นางสาววชิราพรรณ เทพอำพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงจุรารัตน์ มีสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๔

นางสาวอำพารัตน์ สิทธิกูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายจิรายุส ตรียวง
๐๙/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๖
นายปรภณ วงษา

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๗

นางสาวสุธิตา ภู่เยียม

่

๑๘/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๘

นายฤทธิชัย บัวแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๑๙
นางสาวนัฐธิดา พรมชาติ

๒๙/๐๖/๒๕๓๕

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๐
นายเชิดศักดิ

์

วีวัฒนา
๑๗/๑๐/๒๕๒๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๑

นางสาวปวีณา ฉิมเรศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๒

นายธีรพล ทองเกตุ
๑๙/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงสุนิสา แก้วฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายดิเรก มีดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายพงศกร พรหมคุ้ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๖

นางชัญญา ล๊อคเคทท์
๑๐/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๗
นางสาววิลาวัลย์ ทองผอม

๑๔/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงวิชุตา ย้วนเกิด

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๒๙

นายสมทรง พลภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงจันทิมา หนูแดง

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๑
นางสาววราภรณ์ ศรีนาค

๒๐/๐๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๒
นายอนุวัฒน์ พรหมช่วย

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๓

นายอภิสิทธิ

์

ทองมีศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงนิชาดา ปชฌาบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๕
นายรติพงษ์ ชูเพชรพงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๖
นายสันทัศน์ ม่วงพานิช

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายธนพล เกตุแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา งามเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายธรรมวุฒิ ชัยสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายจตุพงศ์ พุ่มเพชร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายปริทัศน์ บัวลอย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายจักรพันธ์ จันทร์โอเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ พุทธรัตนัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายวงศพัทธ์ ปล้องนิราศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๓ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายสุภกิณท์ พาหะมาก
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายธวัชชัย แก้วเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๗
นายธนศักดิ

์

ชูศักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายศรัณย์กร เพชรวิเชียร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วิมล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ จันทร์ทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงชุติมา ทิพย์รักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๒

เด็กหญิงกาญจนา ปฏิโนธรรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงกชพรรณ เพียรจัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายสุวิชาน กำมะลวน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปล้องนิราศ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายพงศภัค เพชรพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายณรงค์กร บัวทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายชาติชาย จินโต

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายกฤษดา ทองจุ้น

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายภัทรกร วิชิตแย้ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กชายพิสิษฐ มาศกสิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กชายพงศกร ชัยทัพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๔

เด็กชายสุรเดช จิตราภิรมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงญาณิศา จอมแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงวรรณวิษา มิตรใจดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงพรทิพย์ เทพบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงจิราวรรณ วิชิตแย้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาลี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงนริศรา วงศ์วานิช

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงฐิติมา ชูใจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงอริสรา นุรักษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายนรากร บุญอุ้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายรัชชานนท์ พรมโคตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายจีรพัฒน์ รักบางนำจืด

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายภควัฒน์ ว่าวทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายไรวิน ทองจุ้น
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายยุทธศักดิ

์

วังนรา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงปยธิดา มณีเนียม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงภัทรวดี ขาวขะวงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยพรหม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รอดจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายธนิสร หมืนเทพ

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายธนพล รักษาสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา เลิศรังสิวัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ หลาบคำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ อินทคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๘

นางสาวนภัสวรรณ วิลัยกิจ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงนิตยา จันทโรจน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายอนุชา เหมาะประมาณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ รณรงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๒

นายตราภูมิ ธรรมาภิรักษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๓
นายนพดล จีรกุลธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๔
นายวิระเดช กำมะลวน

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๕

นายจิรายุ ชัยทัพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๖

นางสาวสุกัญญา กะวิกุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๗
นายภานุวัฒน์ รัตนไตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๘
นายธัญยธรณ์ เกือสม

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๕๙๙

นายบรรณรต แสงมณี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๐
นางสาวปนัสยา วงศ์อินทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๑
นางสาวระวีพร ไชยวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๒
นายอธิพงศ์ แปนหมึก

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๓
นางสาวภัทรวดี พรมศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๔
นางสาวพรประวีย์ อินทร์บัวทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๕
นางสาวรัตน์ดาวรรณ์ ผิวตะศาสตร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายจารุกิตต์ ญาสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองยาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายภูวนารถ มูลประดิษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงสุชาดา บัวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงบัณฑิตา คงเจือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงภัทรา หนูแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงกัลยา คำมูลสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงขวัญฤดี พรหมอุบล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองวัว วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงกนกพร ยิมบุญคง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงธนพร เนียมนวล
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงปริศณา กมลวิบูลย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนรา วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงทิพภวรรณ วงศร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหน้าซึง วัดอัมพาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายยศธพร ญาโน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายญาณเดช รักเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายตันติกร ชุมหมิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายทินภัทร ใยฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายธนภูมิ นิลเอียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายธราเทพ แพหีต
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชรฤทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายพงศกร ไกรเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายพงษ์ธร สังข์ทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายภูริวัจน์ รักษาศิลป
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายวรวิทย์ ชำนาญราช

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายสุเมธศิลป นุ้ยสวี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายอธิวัฒน์ จันทร์แสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายอภิเดช รุ่งแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายอริยพล บุญมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายอาณกร บัวเพชร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา แย้มแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงกัญญณัฐ กาญจน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงจิรัชญา โสมติด

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงชาริณี แก้วยวน

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงชาลิสา ทองพรหม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงณัฐชยา ช่วยเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุดสวาสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เพชรคลังสวน

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงธิดาสวรรค์ ชัยหล้า

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงนัทธมน โภคภิรมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงปุณยาพร ยังสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงไปรยา คุ้มสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงพัณธิดา ยังสกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงภาณุมาศ ตรีสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงมาริษา ลิมวงศ์

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงรัชนีกร นิลเอียม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงศุภรัศมิ

์

ศิวายพราหมณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงสริตา มีธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงสโรชา คงปาล

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กหญิงสุญญตา ชัยรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กหญิงสุณัญญา เอียมปยะ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงสุนิษา เชือรบ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงสุวภัทร นพรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงอัจฉรา วัฒนวิทโยภาส
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายกรวิชญ์ กรทิพย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายกฤษดา ทิมแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายจิรเมธ จันทร์นำดำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายชยพล แจ้งไธสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กชายชัยธวัช เรืองเวช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายณฐกร เทพบุตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายณัฐเดช เวชเตง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายณัฐภัทร แย้มแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายธัญนพ สุมานิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายธิติพงศ์ สุขเสวียด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายธีรนันท์ คงระเรือย

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายพลเอก พูลทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายภูมิภัทร ประสิทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายลัทธิพล ชูศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายวัชรพงศ์ ภักดีเพชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายศุภกร ตันรักษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายอนันตชัย เกิดขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายเอกวิทย์ มีเสน

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงกนกวรรณ หัดน้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงกุลจิรา พรหมเลิศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงจิรัชญา กองศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงจิรัชญา ไพฑูรย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงชวินดา เมืองดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงฐานิตา สาระคง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยวาริน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงณัฐรดา วุ้นเนียม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงณิชนันท์ คงแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงธัญชนก เกลียงกลิน

้ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงนราทิพย์ มณีรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงนัชชา วัธชนะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงปณิตา รอดทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงปารจรีย์ โพธิศรี

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงปาลินี เชือพราหมณ์

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงพัชรพร เวชเหล็ก

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กหญิงพิชญธิดา เลือนแปน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงพิณธารา การสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงภัสรา ศรีสุวรรณ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงโรสสิตา ชุ่มสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กหญิงวิสสุตา เชือบ่อคา

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงบำเพ็ญพร พรหมรุ่ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายกวินภพ แสงประจง

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา หนูแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายธันวา เหล่าอุบล

๐๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายกฤตพล คงเทพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายรัชพล เกิดสมบัติ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงสุภิสรา แพนุ่น

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงณภัทร ดอกเข็ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงปยรัตน์ หอมแช่ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงมธุรส นาคคล้าย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายคณาธิป ช่วยรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงปานตะวัน ปานเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงพิชามญธุ์ ดำนุ้ย

๑๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงอรอุมา ทองแดง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๒

นางณัฐติกา ลนกฐิน
๙/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๓

นายธวัชชัย ฉีดเสน
๒๙/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๔
นางสาวนริศรา เพชรชู

๒๖/๐๗/๒๕๓๓
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๕
นางสุพรรณษา คงตัง

้

๑๖/๐๗/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๖

นางสาวอลิษา ส่งสุข
๐๖/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๗

ว่าทีร้อยเอกเอกชัย

่

ผอมดำ
๒๓/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)

วัดรัตนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงชุติมา จันทร์โอเอียม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายเบญจมินทร์ ไกรทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงณัฐสรณ์ โกละกะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทิมบำรุง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงภัทราวรรณ ทองเฝอ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายปวริศร์ เมืองระรืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เกตุกุล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงนุสสะรี จำป

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงณัฐกาญจ์ เพชรชู
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงกนกพิชญ์ อภิชล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงชนนพรรษา วัจนเทพินทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงธัญญากร แซ่เตือง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงพิชามญชุ์ ฉิมพานะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๒

เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายกฤษณะ สิงห์ศรีดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายกิตติพงศ์ รักช้าง

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายญาณวุฒิ กองมณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายปญญากร จันทร์เสียวรัศมี

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายภูรินทร์ ประดิษฐ์ทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายสรวิชญ์ อุดมวิทยาไกร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงกมลชนก โชติรัตน์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๐ เด็กหญิงกฤษฏิยาภัทร
รูปสมดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา ลีละศุลีธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร จรูญรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงขวัญชนก เรืองทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๔

เด็กหญิงณฐินี
พงศ์ปยะประเสริฐ ๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงณภัฐร์ วิฑูรย์พันธุ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ชำนาญศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๗

เด็กชายนันท์นภัส สุวรรณรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส งาสุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงภัทริตา อินทานุกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงรินรดา สังข์รอด

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๑

เด็กหญิงรุจาภา สุริยาชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงสุธาสินี สิขิวัฒน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงกวินทรา ทองสินธุ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงณัชชา พรหมแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๗๙ / ๑๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงนฤมล ทองพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงปกิตตา สะอาดแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๕๙

เด็กหญิงปยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงสาวิตรี หอยทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงสุภัททา บุญคล่อง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คงเดิม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายธัญณพ ปรีศว์เมธีกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงพรทิชา แซ่ลิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงอมลณัฐ คงสมจิตต์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงอัญยดา
คเชนทองสุวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงเทศ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายนรงชัย ชัยคง

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายศิวกร มนต์เลียง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงกรภัทร์ รอดดำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๑

เด็กหญิงกีรติกร ช่วยชนะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงชญาดา ขาวบ้านนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงศิรินันท์ วิทวัสไพศาล

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๔

เด็กหญิงแสงรพี เพชรรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๕

เด็กหญิงปวริศา ชูลีธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงรุ่งนภา แสงไกร

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงศศิ ตังศิริ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๘

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ยวงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายพีรณัฐ บุตรพรม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายรพีวิชญ์ ทองว่าง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายวสุธร ภูมิสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงเกศกนก สมรูป

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงคณิศร ว่องทะเล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อ่อนเกตุผล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงถิรดา กอเจริญรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองแปน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ มาศพิทักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๐ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงปาลิตา ภู่ศิริ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงศศิพัสส์ เมืองพร้อม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายกรกฤติ นาคกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายโกเมน ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายปรัชญา รัตนานุพงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงชาลิสา ทิพย์บรรณา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ ศักดา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงปุญญิศา สุขแต้ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงเปมิกา มีเพียร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงพิมพร สุวรรณภักดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงภัทรพร สังวรธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงภูริชญาศ์ ภูวรกิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงมุจิรา แดงเพชร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงวาลิน กุหลาบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงศศิธร ฟองสมุทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงศุภิสรา โทนจินดา

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงอภิชญา ฉายไพศาล

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงอัจฉริยา บุญโญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายฑิฐิพล วรรณดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายปณพัฒน์ สุขเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายปาฏิโมกข์ ริมดุสิต

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายวรัญู จันทร์หนู

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายวิชชรัศ แก้วสีนวล

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงจิราพัชร ดาทุมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองเผือก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงณิวัฒนา ศิริวัง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่บ่าง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงปาริฉัตร สอนประสม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ สร้อยสนธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงภาขวัญ แพ่งยงยุทธ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงโยษิตา เถาว์เปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ หมืนแสน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงวรัชยา หนูคงนุ้ย

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงสุดถนอม รักมาศ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๑ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กหญิงสุนิตชา จงจิตต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กหญิงไอลดา แซ่ฮุย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายกษิดิศ พรหมภักดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักกะเปา
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายดุจนที สุรินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายทัพพ์เทพ มากบุญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายธนบดี สมบูรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กชายธีรธัต์ เลขะฉัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชรชลคราม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายพรนรินทร์ ผลจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายพิทักษ์ มหาจตุรงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายพีรธัช บุญดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายภัคคภูมิ จินดาเดช
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายภูตะวัน พันธรักษ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายสุธาสิน นิยมจิตร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ กลับแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงกัญญาภัค อดทน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทับทิมหิน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงกัณฐิชา หนูแดง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงชลลดา ศักดิศรี

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงฐานิชชา สุวรรณรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงพัชรี แซ่ต๋อง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงเมธินี ช่วยไทย

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงยุวดี สามงามแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงศรุตา

เบญจพิทักษ์ดิลก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงศิรินาฎ วงศ์สุบรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงศุทธิณี รัตนโชติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงสลิล หนูรักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงสุพิชญา เชาวะเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงสุภัชสรา ศรีสว่าง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงอรนลิน จินาสุ่น
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงไอรญา เวชการ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายกันตินันธนา ยกอินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายชนกานต์ นาคเรือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายธนภัทร วรรณเต็ม

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายธัญวิชญ์ อำใหญ่
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายพิสิฐ ศิริรักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายพีรภัทร อินโท
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายวัชรสินธุ์ ถินกาญจน์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายวิศวะ ศรเกลียง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายสฤษฎิ

์

พันธุ์ทองดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงเกตน์สิริ จุลจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงชญานิศ โชติช่วง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงชนิษฐา โชติสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงชลธิชา พืชผล

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงฐิตาภา เกศดายุรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงณัฐติกานต์ หีตหนู

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงณิชารีย์ บัวแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ อินทร์แก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยประพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงพัทธมนต์ เผือกเดช
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงพิชญาภา อินทร์นาค

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงภานินาท ทนทาน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงวทันยา เพชรวิเชียร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ศิลปวิลาศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงสุชัญญา เทพนุ้ย

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงสุภัทรกรณ์ ทองสาร

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๗ เด็กหญิงกัญจน์รัชฐาน์
สันติทวีฤกษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๘

นางสาวชณิดาภา เวชกุล
๑๖/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๘๙
นายนฤชาติ สุวรรณพร

๐๕/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๐
ดอกเตอร์มงคล บุญเลิศ

๐๔/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วัดโพธาวาส  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีรักษา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงศศิประภา แซ่อุ่ย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงสุนิสา บางแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงนันท์นภัส ว่องย่อง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๓ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ว่องย่อง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ รัศมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงณีชกมล พรหมจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายระพีพัฒท์ พุ่มบวบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายฐาปนพงศ์ นวลนิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายพลฤทธิ

์

เมืองใหม่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงบัณฑิตา นาคูณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงเกตน์สิริ ถนอมศักดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กชายพุฒิทวี ฤทธิกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงนิภาพร พูนพนัง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ เข็มทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี ทองสุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ไทยปาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายอยุทธ์ เวชสุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา คงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายเมธัส บุญฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายชาคริต อารีรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงวิชญาดา อู่ไทย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงพัชรวรรณ์ สุวรรณทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงอริสา กุลสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ สุทธินุ่น
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน เตปน

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงไปรดา ใบเนียม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงภัณฑิรา กลินเมฆ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายพัทธดนย์ แสงสุด
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายธีมากร ทองพริก

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงลดามาส จินดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงอรวรา อาจกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงปญญารัตน์ อ๋องสมหวัง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงณัฏฐนิชา สวนแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายกฤษดา สีสด

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ผลิการ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา เกตุกาล
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายขจรภพ อินทร์ชิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ เพ็งรัตนา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายกฤษฎา เวชการ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เวชการ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กชายวริทธิ

์

บุญเลิศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายมงคล รอดภัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๔

นายประมวล ศรีแสง
๒๐/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๕

นางมนพัทธ์ สินทนามราพันธ์ ๘/๙/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๖
นางสุปรีดา เกตุประกอบ ๑/๔/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ วัดนิคมธรรมาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ เศวตเวช

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงวราภรณ์ แฟนแดม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงเกตน์สิริ สิทธิชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวมินทร์วิทยา วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงศศิกาญณ์ บุญชู
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงศศิวิมล แซ่เอียบ

๊

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงนฤดี หาลึก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงสุนิตา ชูทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ พัฒนประดิษฐ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายพัชรพล อินทร์เทพ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงอารยา ภาราทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงสุวนันท์ คำสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงพรนิภา ธงศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายธนศักดิ

์

คำเงิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงอาภาภัทร ศรีสมทรัพย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสิงห์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายนพดล คชฤกษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ไกรอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ดาว รัตนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงณัฐณิชา งามขำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงพิยาวรรณ สละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงอภิสรา พรหมประดิษฐ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายศิริวัฒน์ คชฤกษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายนฤเบศร์ สารา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญแทน
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงนพมาศ มีบุญมาก
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงวริศรา อาจพงษา

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงสุพิชชา กระนีจิตต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงลักษมล คชเวช
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงปุณญิศา วิรินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายนนทวัชร์ ขุนบรรเทิง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายกนกพล อ่อนพรมราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายสราวุฒิ หิรัญเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายสิทธิกร แสนเพ็ชร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็งสมมุติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม วัดประชาวงศาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงรุจิรา ชัยภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงปยาภรณ์ เนตรแสงสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายอนุกูล ดิษขนาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ หลีวิจิตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภารา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงปาริชาติ หิมทอง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา คำหวาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายกฤษดา ภัยมณี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงศิริมา จันทร์รอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๑

นางณัฐกร วงศ์มันกิจการ

่

๑๘/๐๕/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๒
นางศรีอนงค์ วงศ์เพ็ญ

๓๐/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านปลายคลอง วัดราษฎร์บำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงวรัทยา พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงบวรรัตน์ ถุงทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กหญิงปทมพร อุทัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงสุนันทา คงวุฒิ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงภัทรภร ขำดำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงอรุณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงจิรัญญา พัฒนประดิษฐ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายพิริยะ วุฒิจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ละหารเพชร

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงสุดาภรณ์ รักราษฎร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบนไร่ วัดอุดมศรัทธาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงชลธิชา สุขแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เทพบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงอรทัย ศรีมาลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายชัยโชค คำสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายภานุพงษ์ เจริญภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายธานี ศรีพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

สฎ ๕๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายธีทัต ชูสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต วัดเกษมบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงจันทร์สุดา ชัยประสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายเอกพล เปลรินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายเอกรัตน์ ชัยเจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ รักแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงชมัยพร โชคชัย

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงณัฐริกา เครือพัฒน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงธีรนาฎ ทองชะอม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงเบญจพร กาลสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงศิริญญา สุขรอด

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงอรอุมา คงเกิด

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ชำนาญราช
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายคมกริช ชัยเจริญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายธีรชิต ทิพย์พินิจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายภูริณัฐ จันทร์เขียว

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายวริทธิธร

์

นิลเวช
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๖
นายสรศักดิ

์

อินทชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงชนากานต์ พิทักษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงโบว์ทิณี ทองช่วย

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ธารายนต์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๐
นายชัยพล ทิพย์พิมล

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๑
นายภาสกร สุดสิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๒
นายวรโชติ ไสวพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๓
นางสาวลักษิกา กลับแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๔
นางสาวศดานันท์ พรหมจินดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๕
นางสาวจุฑารัตน์ ทองพิชิต

๐๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๖
นายอธิวัฒน์ ฤทธี

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๗
นางสาวเกตน์สิรี ไชยชำนะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๘
นางสาวคีตภัทร สารีโท

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๒๙
นายณรงค์ชัย ไชยทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๐
นายศิริพงษ์ ชัยชนะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๑
นางสาวณัฐกมล แซ่อัง

๊

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๒
นางสาวปยะธิดา เปรมศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๓
นางสาวเพ็ญนภา อำนาจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๔
นางสาวสุวนันท์ ชูทัพ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม

วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๗ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๕
นางสาวกันยารัตน์ หมุนบัว

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๖
นางสาวจันทร์ธิมา สุวรรณรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๗
นางสาวสาฑิตา ทิพย์บรรพต

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๘
นายธัญธร หนูไพยันต์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม
วัดจันทร์ประดิษฐาราม

 

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๓๙
นางสาวเจนจิรา สมบัติจุ้ย

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๐
นางสาวทิพาวัลย์ มิตรพัฒน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๑
นางสาวสุภาพร บุญชัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๒
นายณัฐพงศ์ นามณี

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๓
นางสาวขนิษฐา อินทร์สิงคาร

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๔
นางสาวสุภัสสรา พรศรี

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๕
นางสาวจุฑาวรรณ อินทชาติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำรอบวิทยา วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หนูเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายธวิศะพล จิตราภิรมย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงอินธิรา ทิพยเพชร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงพิรันตรา พลพิชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทุ่งปรือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงฐิติพร พงษ์สมุทร

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงพรฑิตา ปานเสน่ห์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงถนอมศรี วรชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงดาราวดี ทิพย์พิมล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงวริสรา ยอมทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงอรนลิน อังคุระศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงวราพร ปราบเทียง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงมุกรินทร์ จู้พันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงอริยา คำทิพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ บรรณทิพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายปณณธร ปานเสน่ห์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายขจรเกียรติ ประจิตต์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายธวัชชัย ชัยสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงรัตนา อินทร์สมบัติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงนำทิพย์ กรุยะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ กาญจนะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงศศิธร เภาแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงปทันทิญา บัวศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๘ / ๑๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายนภัสกร มากแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายพงศกร ศรีสงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงนันทพร ไทยชนะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงชนกนาถ พรมผัน

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงเพชราภรณ์ โสมเค็ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงเญาวรัตน์ ฉลาด

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ถิระโคตร

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงปนัดดา ยอดวงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จีนคง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กาญจนะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายธนกร ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายธนกร มานะเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายโกเมศ กรุยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงอลิษา อุ่นเรือน

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มรกต

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงจันทิมา พันธ์แพ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสาธิยา พรหมรักษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงอารียา ไชทะเล

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ธรรมนาวาศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงนุชนาถ นวลนุ่น

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงสกุลตรา คชไกร

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายชาคริต จันทนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายพิทยุตม์ สอนศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงนพสร ยวนานนท์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงขนิษฐา พนัส

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายเอกพงษ์ โอชารส

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา อินทบำรุง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงนรกมล ธนบัตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ฤทธี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายเจษฎา สิงหภูติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทร์ก๊ก
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงจีรนันท์ แซ่เตียว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๓
นางสาวกฤษณพร เพ็ญฉายแสง

๑/๑๐/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านท่าม่วง วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงวิจิตรา เพชรแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำรอบ วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๙ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายสราวุฒิ ขจร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ ทวีทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงเมสินี วิชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ อ่วมพัฒน์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

พลภักดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายธีระชัย ทองคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงผกามาศ กายะพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงฐิติมา พรหมคลองไทร
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงปทิตตา แก้วดำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายชาตรี พลไกร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงเกศศินี พงศ์สมุทร

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงศุภากร รักชือ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายสมรักษ์ ยุ่ยฉิม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายปฏิภาณ ทองชะอม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงอ้อม โชคอำนวย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายสหภูมิ ประไสเสริฐ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีชณะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงศรินทิพย์ บุญพันธ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงกีรบัตร เลี่ยนจ้าย

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงสุนิษา เพชรชู
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายสุรพันธ์ โกดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงผกาวดี พงศ์สมุทร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ คงเมือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงอทิตยา ประวัติชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงกัญณิกา กลางรักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายอนันตชัย ศรีภักดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิงยวง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กหญิงณัฐวดี กลินหอม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๓

เด็กหญิงไพลิน อินทสุภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงพิศชนก คำดำริห์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงธัญพิดชา พุกน้อย

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายชาญณรงค์ ทองล้วน
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๗

นางสาวนำฝน พลไกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงดวงเดือน จอมพล

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๓๙
นางสาวกนกวรรณ สุปนตี

๒๑/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๐
นางสาวผกามาศ จันทร์หนองไทร

๐๙/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๑

นางวงจันทร์ วรรณศรี
๑๓/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๒
นางศิริพร รัศมี

๐๕/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๓

นางสาวอรพรรณ รักษ์เดช
๒๒/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๔

นางเปมิกา ครองระวะ
๒๑/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดห้วยกรวด วัดนำรอบ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายธณโชติ สโมสร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายชัยวัฒน์ โพชฌา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายตะวัน บุญเชนทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายศักดิณรินทร์

์

จำนงค์พันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงฐิติการต์ สระทองแย

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงปยธิดา เพชรรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงปรียาพร พลศรี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงสมัชญา ทองเผือก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงพรชินันท์ ขุนไชยการ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงวนิดา ประคองสิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุพิชฌา เปลืองกลาง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายธงชัย โตเอียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนจรูญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายธนินทร์ ต้นพุ่ม

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กชายฉลาด จินดาเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

เศรษฐเชือ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายชัชเจน แก้วลีเล็ด

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายนพดล กลางเปด

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายพงษ์ธร คำทิพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงสุภาพร ฉิมกล่อม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงกัลยา บังเกิดผล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงศุภัสตรา เขียวรอดไพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงศรีรัตนภรณ์ ชูสุวรรณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงจิราพร กิจชู
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๖๙
นางสาวอรปรียา พุทธธรรมรงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๐
นางสาวเบญจวรรณ สายสวัส

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๑

นางสาวเบญญาภา เปลืองกลาง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๒

นายเกียรติศักดิ

์

เพชรรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๓
นายภูไท เทพพิพิธ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๔
นายวีระพัฒน์ คงสงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๑ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๕

นางสาวฑิฆัมภรณ์ พัดไสว
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๖

นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงเกษมณี จันทร์เทศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๘

นางสาวจุฑามาศ บัวคง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๗๙

นางสาวอินทร์ธิดา อินทชิต
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๐
นางสาวชลดา หลายพา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๑
นายจิตภานุ ราชอำไพ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๒

นางสาวปรียานุช ชาลวัลย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๓

นายอธินันท์ ชัยวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๔
นางสาวสุภาภรณ์ พันธ์จินดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๕
นางสาวสุณัฐชา ชุมภูแดง

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๖

นายกิตติศักดิ

์

สมศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๗

นางสาวสุวพิชชา ชุ่มติง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๘
นายพิษณุ แปนกลำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย วัดเขาศรีวิชัย  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายปกรณ์ นามขุนทด

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายณัฐพงค์ มณู

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงพัตรพิมล รักบางแหลม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงปรียาพร เชือคำเพ็ง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงสุชาวดี ทับทิมเพียร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางพลา วัดบางพลา  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงชนิสรา ต้นพุ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงอรฤดี ทองดอนหับ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายทัตพร จำนงค์พันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายดัสกร ฉิมกล่อม

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายธราเทพ สโมสร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายธนพันธ์ แจ้งพรหมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายพงศกร มีเพ็งจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา แย้มยินดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายธนดล ทองปรอน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมเทียงธรรม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงรติรส ธูปสะการ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายสุภวัทน์ สโมสร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายพศุตม์ โพชฌา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงณัฐนารี ปานสมุทร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงรุจาภา ชูสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงขวัญฤทัย เชิดชม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายจิระเดช หวานสนิท

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กหญิงจินตนา จำนงค์พันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม วัดสามัคคีธรรม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๒
นายโชคชัย นรสิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๓

นางสาวชนิตา กลางรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๔

นางสาวสุทิพย์ ชอุ่มผล
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๕

นางสาวนัฐพร พรหมศักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายชิตพล สงคงคา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายกฤษฎา มหาโชติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 วัดตรณาราม

วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงสุวภัทร บุญทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายสุทธพงศ์ สอนสีไหม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงชืนกมล

่

อุ้งเภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายนนธชัย คชฤกษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงพัชราภา แก้วลีเล็ด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงพลอยชมพู สรรพคง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงสุธิชา วัยระดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

พลรักษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงวรลักษณ์ ตรงมะตัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงลลิตา สายแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงอาทิติยา คงมีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงภุมวารี มีมาก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เกิดแสงสุริยงค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายวงศธร พรหมทองนาค

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สมตัว
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายภาคภูมิ หล้าแหล่ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายพจงรักษ์ นามมัน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายพีรดนย์ ชัยสิริจิรวัชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงปณฑิศา อภิชนาพงศ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ จำปาชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๓๙ เด็กหญิงมนต์เสียงเพลง
ศรีเพชรพูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายรัชชานนท์ รัตนวิจิตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายศุภณัฐ เพลงพิณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงสภัทร์พร ศรีกรด
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงศิรประภา หอมฤทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงสิทธาสินี เลียบมา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๓ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงพัชรพร เรือนดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายณภัทร สายแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงพรพิมล อมรแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายสัณหณัฐ สอนด้วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงภัสชนก มีลักษณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงวรรณพร เกณเกษกรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงนันทิชา รักษาพราหมณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงอาภารัตน์ วงศ์กราย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายดุริยะ ศรีเพชรพูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายศรพิชัย สุพรรณคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายเฉลิมชัย จันทร์มณี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๖

นางสาวปณิตา ปราบอักษร
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๗

นางสาวณิชาพัชร์ ปาระสูตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมฟู

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๕๙
นางสาววลีรัตน์ วิเชียร ๓/๗/๒๕๓๖ โรงเรียนธีราศรม พุนพิน วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงณัฐชยา หอมจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายปรัชญาวัตร รักษาทรัพย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คำจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ อินแฉล้ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงกัลยกร อินทร์โท
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงกานต์นัดดา พลลือ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงกุลิสรา อินทร์โท

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองพนัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงณัติญา ชิตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๖๙

เด็กหญิงนฤชล รักแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส อุนาวัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงบัณฑิตา จำป

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๒

เด็กหญิงปุญญิศา นาคสม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงอิศราวดี สายเภอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โพธิทอง

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงนงนภัส แปนปลืม

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๖

เด็กชายพงษ์เดช มีสิทธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายภัคพล สอนด้วง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายสรายุทธ์ ณ  ถลาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มาศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายอิสศวะ จิตราภิรมย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กหญิงขวัญศิริ อินทสด
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ทองรวม

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ทัศนเรณู
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่เลียว

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองหล่อ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีประวรรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงเบญญทิพย์ มิตร์ลาต

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงปณิตา บุญรอด
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงยศภัทรสร จินาเหงียบ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงอารยา ศิริเกษ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สระทองแอ่น
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายฐิติพันธ์ ล้อมลิม

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ คชาอนันต์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงนวพร คงแย้ม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี คงไพศาลกิจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายจิรวงศ์ ศรีเมือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงกันต์หทัย ทิพย์บรรพต

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ช่วยแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงอรัญญา วงแสวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๐
นางสาวทิพยาภรณ์ แดงสุทัศนีย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงศิรดา ทองก่อนาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๒
นางสาวปวันรัตน์ อินทร์โท

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงพลอยมณี บุญอำไพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๔
นายเกริกฤทธิ

์

สมบัติจุ้ย
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายวาทิตต์ ไชยงาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงขวัญทิพย์ ทิพย์กุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ สุวรรณเสน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา จรูญจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา จินดา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงภานิดา แจ้งอักษร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงวริษฐา ปานรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงชลิสา จุล่าย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงกัลยกร ขุนบรรเทิง

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงเกสินี พรหมชิต

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายกิตติพงศ์ รักสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงเมธาวดี ไชยโกฏิ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงวรัญญา โรมรัญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ทองเกลียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงจิรนันท์ เกษไธสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกิดสมบัติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงชลทิชา จิตมุ่ง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๒

นายสรวิชญ์ สุจจิต
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๓

นางสาวกรกนก วงศ์เพ็ญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๔
นางสาวกัญญารักษ์ อักษรเภรีย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๕
นางสาวณัฐชกมล ไหมขาว

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๖

นางสาวกุสุมา ใสใจดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๗

นางสาวธัญวรัตน์ รักษาทรัพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๘
นางสาวรัชดาภรณ์ เรืองอุไร

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๒๙
นายกฤษฎา บุหงา

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๐
นายจักรพงษ์ ไชยกุก

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๑

นายพงศกร ส้มตัน

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๒
นางสาวสุพัตรา พร้อมวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๓
นายกิตติภัฏ ชูแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๔

นางสาวดารารัตน์ ด้วงวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๕

นางสาวศราวดี ศิริวุฒิ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๖
นายจิรานุวัฒน์ กู้เมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๗
นายพนงศักดิ

์

คงสวัสดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๘

นายวีรภัทร ศรีบุรุษ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๓๙

นายสุขเสมอ คงภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๐
นางสาวนรัญญา โคจีจุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๑
นายชาญณรงค์ ปยะกาญจน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๒

นางสาวอทิตยา มะลิวัลย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายณัฐพนธ์ เชือเมืองพาน

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายณัฐพล แซ่เอียบ

๊

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงกนกอร เรืองศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๖

นางสาวนราวัลย์ โคจีจุล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงเปรมศิณี โรจนพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๘
นายธีรพงษ์ เชือจักร

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายศุภณัฐ พรประสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๐
นายอัฐสิทธิ

์

เพชรเรืองตระกูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๑

นางสาวธมลวรรณ หอมหวล
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๒
นางสาววีรวรรณ เวชวิมล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๓

นายธีรพัฒน์ เชือจักร

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๔

นายพฤทธชาต ยินดีรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๕

นางสาวอาทิตญา ถนอมสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๖
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สุวรรณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๗

นางสาวธัญวรัตม์ ไชยรักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๘

นางสาวชฎาพร ศรเกษตรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๕๙
นางสาวพรรณษร ช่วยเลือม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๐
นางสาวสุดารัตน์ วรรณฉวี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๑

นางสาวอภิชญา นาคหลง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๒

นางสาวชนากานต์ นาคมาก
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๓
นางสาวขนิษฐา บัวแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๔
นางสาวณัฏฐณิชา เพชรสถิตย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๕

นางสาวพรรณิดา เทียบทัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๖

นางสาวระวิวรรณ โกศล
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๗
นางสาวศุภรัตน์ พลไกร

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๘
นายพศวีร์ วิเชียร

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๖๙

นายเสฏฐวุฒิ กุลทนบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๐
นางสาวกมลรัตน์ วิชิตแย้ม

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๑
นางสาวพิชยา ชนะไพรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๒
นางสาวทัณฑิกา โสมมาก

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๓
นางสาวเสาวลักษณ์ พินเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๔

นางสาวโสรญา ชัยสาลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๕
นายพุฒิพงษ์ ทิพย์เขต

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๖
นางสาวเจนจิรา สังข์ฉวี

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๗

นางสาวศดานันท์ ไชยชนะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๘

นางสาวสุธิมา แสงทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๗๙
นางสาวอรวี โพธิพิณย์

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๐
นางสาวช่อฟา อุดติบ

๊

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๑

นางสาวมณฐิตา สุทธิเนตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๒

นางสาววรพนิต พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๓
นางสาวสุพิณญา ภู่สกุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๔
นางสาวอารียา จีนชู

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๕

นายศิวกร จำนงค์พันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๖

นายธีรเดช มูลบ้านดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๗
นายสหรัฐ คีรีมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๘

นางสาวนิสากร พุทธกูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๘๙

นางสาวภัทราภรณ์ สอนด้วง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๐
นายวรวุฒิ ธรรมรงค์

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๑
นางสาวเกวริน พรหมพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๒

นางสาวปยะนาถ ทองขาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๓

นางสาวทัศนีย์ จารุเกษม
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๔
นางสาวปทมาพร ชูมาก

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๕
นางสาวสิรินยา พรหมจรรย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๖

นายสิทธิชัย บัวทองกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๗

นางสาวสุวรรณี เครือรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๘
นายธีรพงษ์ ด้วนสง

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๓๙๙
นางสาวจุฑาทิพย์ นาคเสนา

๐๔/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๐
ว่าทีร้อยตรีชาติชาย

่

มีชัย
๐๓/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๑
นางสาวชาลิสา เพ็งดำ

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๒
นายธีระพงศ์ ศักดา

๑๘/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๓
นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๔
นางสาวพรพิมล ขวัญแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๕
นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์วรชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๖
นางลัดดา ชุมจุล

๐๓/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๗
นางสาววนิดา เซียงฉิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๐๙
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๘
นางวิยะดา แก้ววิรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๐๙
นางศันสนา ทองท่าฉาง

๒๕/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๐
นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์

๑๓/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๑
นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงภัทรวี ทับทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตรณาราม วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๓

นางสาวอุษา เหมไพบูลย์
๒๙/๐๑/๒๕๓๐

วัดทุ่งเซียด วัดตรณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงทิพย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงกานดา อรุณเมฆ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายวิชชานนท์ ศรศุภราช
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๗

เด็กหญิงณัฐชา คงบัว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายรัตเชษฐ พัฒน์ชู

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายสันติสุข สามงามทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายสุริยา ห้องคลิง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายสิทธิชัย แก้วยัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา นาคปรีชาชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงนิติมา ช่วยบำรุง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายสมภพ จินดาเย็น
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงเกียรติสุดา ศรีเมือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๖
นายอำนาจ ปานนุช

๑๓/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๗

นางสาวชนากานต์ โชติพิรัตน์
๒๙/๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๘

นางสาวประภัสสร คงเกษม
๒๘/๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๒๙
นางลำดวน เอกเพ็ชร

๒๓/๓/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๐
นางสาวเนาวรัตน์ ศรีทอง ๔/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ วัดสันติคีรีรมย์  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงอิสราภรณ์ ชุมพร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงกมลชนก เพชรรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงปราณี ธานีรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงสุชาดา สงแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงยุวรรณดา บำเพ็ญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๖

เด็กชายศุภณัฐ แก้วสงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงเรวดี จันทร์สุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายสิริฤกษ์ หนูแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายธวัชชัย เปลียนสมัย

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ แสงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายอนันตศักดิ

์

เสนดำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงอรัญญา วงษ์สวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายอมรศักดิ

์

เพ็งดำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายนครินทร์ สงดำ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงดวงธิพร พรหมดำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๗

นายธวัชชัย วงศ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๘

นายศตนันท์ ทองคำแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๔๙
นายณัฐวุติ จันทร์พูล

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๐
นางสาวฐิติชญา แทนด้วง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๑

นางสาววันวิสา เต็มดวง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๒

นางสาวน้องมายด์ มีแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงบุษญา วงษ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๔
นายธีรพล สงแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๙๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๕

นางสาวกรรณิการ์ บุญวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๖

นายสมพงศ์ พรหมดำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเขานาใน วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายชินวัฒน์ แสงตาขุน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๘

เด็กชายณัฐิวุฒิ ช่วยศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สัมพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงกนกพร แต่งนวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงกาญจนา ประดิษฐ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายพงศ์ภัค ชารี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายวิทศรุทธิ

์

แสงตาขุน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายวิริทธิพล

์

จันทร์แสงกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายศราวุฒิ จันทร์แสงกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงบุญญาภรณ์ แสงตาขุน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายอนุสรณ์ รุ่งสกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายอัษฎา ทองพูน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงยานิชา ศรีสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มงคลนิมิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๑ เด็กหญิงกฤษกรวรรณ
จันทร์แสงกุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา ปตะมะหะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงกัณญาณัฐ ลาภเกิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงกัลติชา ศรัทธาสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงปกิตตา แสงศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงวรุณสุดา เสนกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงสาริกา ย่องแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ ผุดบ่อน้อย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา ชุมชุ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายจิตต์วิสุทธิ

์

ขลิบเอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายณเรวัฒน์ แสงอรุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายธนากร ทองเสริม
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายธนพล โพธา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายสุนทรพจน์ แก้วนาไสย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายอาณัติ ชูฤกษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงจันทิมา แต่งนวล
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงชาลิสา คารว์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วรัตนะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงธุมวดี ศรีเทพ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๑

เด็กหญิงพัทธนันท์ เกตุแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงวรนุช เพชรแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงสุนิษา นาคพังกาญจน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงสุภาวดี กระมล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายจีรพัฒน์ ใจตรง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายฐาปกรณ์ ทองมุสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายวุฒิชัย ล่องแปน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายสรวิชญ์ กรุณานำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายอนวัช ชูชม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายเอกราช เรืองหนู

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ช่วยบรรจง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงแก้วกัลยา บัวมณี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงจิรพรรณ ฤทธิกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชุมช่วย

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงชุติกาญ เกษสุวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงชุติพรรณ นำแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงณัฐยา ร่มเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงธัญชนก พลภักดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ไชยชำนิ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงปองทิพย์ ชาวเขาดิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทรฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงมัณฑนา นิตย์ปลอด

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๓

เด็กหญิงลออรัตน์ มีเพ็ญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงสันต์ฤทัย บุญญะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงสุภัทรา กฎไทยสงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงชุตินันท์ เพชรรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

สวนโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๘

เด็กหญิงนันทวดี พลจร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายอรรถวุฒิ รอดเจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงชลธิชา ทองมุสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายศรัญ ฤทธิกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายสดายุ อำนาจสุริยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๓
นายสุวนิชย์ บุญเมือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายแสงธรรม ศิลสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๑ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญลึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ราชสิงโห
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๗
เด็กหญิงพัฒน์นรี เพชรรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ คำภานาง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๒๙

เด็กชายถนัดกิจ ปานขาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายทศพล ทองยวน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายธีรภัทร สมน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๒

เด็กชายพีรวัส พลายสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ นิตยรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายอนุสรณ์ อ่อนสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงเบญจมาศ เวชศาสตร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายไชยยันต์ เขตนิมิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายนิมิตรพร เจริญพร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายปณณธร นวลขาว

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายพนธกร วิชัยดิษฐ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ เซ่งซี

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายวรวิทย์ กองมณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายศิริกร ทองจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายสหรัฐ คชรักษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงกุลณัฐ มากแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงช่อลัดดา ชัยณรงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงเนตรนภา สวิสดิโกมล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีรักษา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงปุญญิศา สมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงเมธินี วิจิตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงวัลภา แสงแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงศลิษา คงดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงสิริวิภา ศรีรักษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ กำเนิดทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงพิมพิศา ยีสุ่น

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๕
เด็กชายสุธานันท์ ศรพิชัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายกฤษฎา ไพเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๗

นายวรินทร เกษุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายกิติณาธร ปูหู

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๕๙
นายกมลศิษย์ สุวรรณรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๐
นายสนธยา รุ่งแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๑

นางสาวปณิดา พร้อมวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๒
นายอนุชา สารกิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๓

นางสาวธนารีย์ อุดมศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๔

นางสาวรุ่งฤดี ล่องแปน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๕

นางสาวนันทิชา เดชมณี
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๖
นางสาวสบาย แปนเอียด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๗
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองเนือขาว

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๘

นางสาวอรุณรัตน์ ยงประเดิม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๖๙
นางสาววรรณวดี อบเทียน

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๐
นายนรากรณ์ นวลน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๑

นางสาวธิดารัตน์ แก้วสน
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๒

นางสาวศุภนิช ด้วงเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๓
นายชัยธัญญา ทองเสน

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๔
นายธนวัฒน์ ศุภลักษณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๕

นางสาวกุลนันทน์ มีชนะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๖

นางสาวอรวรรณ เฟองกลัด
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๗
นางสาวอันทิมา ทองจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๘
นางสาวศิริพร ช่วยศรี

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๗๙

นายสุรเชษฐ เพ็ชรเรือนทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๐
นางสาวอริสา ชูนิล

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๑
นายบุญญฤทธิ

์

ทีปะปาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๒
นายพรสวัสดิ

์

แซ่ลิม

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๓

นางสาวจิตลดา แก้วมีศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๔

นางสาวสุพาภรณ์ ศรีทัพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๕
นางสาวอาพาภรณ์ จันทร์สุวรรณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๖
นายเจษฎากร ทองสองสี

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๗

นายรักชาติ สืบรักษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๘

นางสาวศิริกันยา นวลขาว
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๘๙
นางสาวนัฐวิภา ชิตจุ้ย

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๐
นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๑

นางสาวอภิชญา วรภูมิ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๒

นายธนพล ต่อธนวัฒน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๓
นายธีรพัฒน์ ศรีรักษา

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๔
นายอินทฤทธิ

์

มาลาเวช
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๓ / ๑๑๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๕

นายนารายณ์ เชาว์เหม
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๖

นายอนุสิทธิ

์

วิเชียร
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๗
นางสาว่กัญญารัตน์ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๘

นางสาวเสาวนิตย์ เดิมขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๕๙๙

นางสาวอรญา เสนานิคม
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๐
นางสาวบัณฑิตา ศรชนะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๑
นางสาวกรรณิการ์ ถึงแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๒
นายเกรียงศักดิ

์

วิจิตร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๓
นายจักรพจน์ สมใจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๔
นางสาววรัญญา ศรีทัพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๕
นายธนพันธ์ เพชรทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๖
นายเกียรติศักดิ

์

มากแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๗
นางสาวณัฎฐิดา หลุ๋ยจิว

๋

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๘
นางสาวดาราวัลย์ มีแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๐๙
นายนัฐวุฒิ พรหมมากร

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๐
นายชวกร ชวาลาศรีสกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๑

นายนพดล เพชรประพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๒
นางสาวพรเพ็ญ เลียงวิทยา

้

๖/๑๐/๒๕๓๔
โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๓
นางวิมลมาศ แสงสวัสดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๔

นางสาววิลาสินี แทนทวี
๑๙/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๕

นางสาวเรวดี ศรีขาว ๑/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๖
นางสาวโสรญา รัตนบุรี

๓๐/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมศึกษา วัดพนม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายฐิติกร น้อยยาสูง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายปรัตถกร เดชเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงญาธิมา ฤกษ์วรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมประสงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ วงศ์ชูศักดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงอนิศรา แย้มยินดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุญมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๖
นางสาวจันทรกานต์ จินดา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๗

นางสาวเจนจิรา นุรักษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๘
นางสาวปทมา สิงห์เชาว์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๒๙
นางสาววิจิตรา ศรีเผือก

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๐
นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๑

นายพิสิทธิ

์

ชัยธานีนิคม
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ วัดวนาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายก้องเกียรติ พุทธรรมรงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๓

เด็กชายพิพัธน์ ถาวร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๔

เด็กชายอดิเทพ สาริกขา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงกมลฉัตร ลือชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองเอียด
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงนภัสนันท์ ศรีชาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงนัสรินทร์ แสงตาขุน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ แปะอุ้ย

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงปณิดา กอมสิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงปทิตตา ชูวารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงปลายฟา เกลือมีผล

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๕

เด็กหญิงมาริษา ศรีจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๖

เด็กหญิงศุภิสรา รักบำรุง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายชูเกียรติ จินตะเหวก

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายเทพทักษิน บุญชู

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๔๙

เด็กชายนราวิชญ์ วิชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายภูริยศ นาคบำรุง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายวชิระ ฤทธิกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายเอกลักษณ์ กลันสุวรรณ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา เกตุนุสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๔

เด็กหญิงจารีรัตน์ ไชยทิพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงฉัตรปยะดา ขุนฤทธิมนตรี

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงชุติมาพร สมเพ็ชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พันธุรักษ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๘

เด็กหญิงพัชญาพร สมแสง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงพัชรา เทพรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงภัทราวดี ยิมพร

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๑

เด็กหญิงภัทรีญา สอนท่าโก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๒

เด็กหญิงภานุชนาถ หนูอินทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงเมย์ธิดา นาคแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงยลดา สาเรส

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๕ / ๑๑๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๕

เด็กหญิงวีริยพรรณ อินทร์สวน
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๖

เด็กหญิงศิอนันต์ เสริมศิลป
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงสิตานัน ทับทิมเพียร

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๘

เด็กชายภัทรพล ชูเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๖๙

เด็กชายพงศกร ปานเพชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายเทพทัต ชูจันทร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๑
นายอภินันท์ ประทุมมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๒

นางสาวกนกอร พิศนุพงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๓

นางสาวกฤติยาพร พลศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๔
นางสาวกัญญ์วรา ชูนุ้ย

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๕
นางสาวจิรัฐติกาล พ่วงพี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๖

นางสาวจุฑามาศ ศรีสาคร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๗

นางสาวชมพูนุช ทิพย์พิมล
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๘
นางสาวณัฏธิกา จันทร์ฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๗๙
นางสาวณัฐพร อนุกูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๐
นางสาวธนพร จิวไม้แดง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๑

นางสาวนภัสสร แก้วกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๒
นางสาวนรีกานต์ ต้นตาลเดียว

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๓
นางสาวนัยชนา สวยชุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๔

นางสาวบุณฑริก พันสะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๕

นางสาวพัฒน์นรี เทพทัศน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๖
นางสาวพัสสา ทองพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๗
นางสาวภัศรา ปาลคะเชนทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๘

นางสาวภานุชนาถ วัชนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๘๙

นางสาวเมธาวี จันทร์พรึก
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๐
นางสาวรัตติกาล บุญชูศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๑
นางสาวรุ่งทิพย์ เอกชะนะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๒

นางสาวรุ้งทิพย์ ทองสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๓

นางสาววิลาสิณี หนูสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๔
นางสาววีริยาพร อินทร์สวน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๕
นางสาวสุภาวิตา ฉวาง

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๖

นายจักรีพิภัทร ศรีสุวรรณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๗

นายดุลยฤทธิ

์

ขจร
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๘
นายธิติสรณ์ เปลียนสมัย

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๖๙๙
นายพงศกร ศรีนาค

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๐
นายสิทธิพงศ์ ชัยพัฒน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๑
นายอภิสิทธิ

์

ศรีนิล
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๒
นางสาวกรรนิกา พุฒทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๓
นางสาวชณิตา จันทฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๔
นางสาวชลธิชา รุจิตต์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๕
นางสาวฌัชฌาพร สังข์เพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๖
นางสาวณัฐสุกานต์ รามแปน

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๗
นางสาวธนัชชา รอดภัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๘
นางสาวธัญวรัตน์ ศรีรักษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๐๙
นางสาวปาริฉัตร โภคัย

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๐
นางสาวผัลย์ศุภา ศักดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๑

นางสาวมานิดา นิลสำราญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๒
นางสาวเยาวลักษณ์ รามรงค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๓
นางสาวศิรนุช มุกดา

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๔
นางสาวอลิสา เกตุนุสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๕

นางสาวอวัสดา ขาวจิตต์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๖

นางสาวอารดี จันทวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๗
นายรัตนากร แสงดำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๘
นางสาวกัญญารักษ์ ปุดปอ

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๑๙

นางสาวจีราวรรณ เสนดำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๐
นางสาวนิชาภัทร ขาวผ่อง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๑
นางสาวประภัสดา โมอ่อน

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๒
นางสาวพรรณทิพย์ โตยัง

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๓

นางสาวรัชดาภรณ์ ขาวจิตร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๔

นางสาววราภรณ์ หิตานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๕
นางสาวศรุตา ฅนเพียร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๖
นางสาวศิริวรรณ กิจใบ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๗

นางสาวสุดารัตน์ รัตนสุภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๘

นางสาวสุดารัตน์ พรหมพัด
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๒๙
นางสาวสุพรรษา ทองพรุสยาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๐
นางสาวสุภาวดี ทองสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๑

นายปยะวัฒน์ ษาเรศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๒

นายพงษ์ธวัช ประชุม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๓
นายสรัญยู ขวัญกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๔
นางสาวจิราภรณ์ จันทวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๕

นางสาวดลนภา บัวแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๖

นางสาวปฐมพร สัมพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๗
นางสาวประภาศิริ ตันสัตยาเลิศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๘

นางสาวมนัสวรรณ สุขประสานต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๓๙

นางสาวแสงตะวัน ด้วงเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๐
นางสาวอาทิตยา ศิริพงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๑
นายจักรพงษ์ ปานเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๒

นายธนทร ปาละคเชนทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๓

นายศุภณัฐ สุวรรณนิตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๔
นายสุกฤษฏิ

์

วิจารณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๕
นางสาวมุกระวี เศรษฐ์บุรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๖

นางสาวพุธิตา สำเนียงเหล็ก
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๗

นางสาวสรวงสุดา สารา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๘
นายธรรมรัตน์ แก้วปลอด

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๔๙
นายปณณวัตน์ ปนทองพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๐
นางสาวปณฑิตา อังกาบ

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๑

นางสาวพิชญ์สินี นาเจริญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๒
นางสาวนภาพร ราชสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๓
นายนิวัติ เนียมพิบูลย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๔

นางสาวกมลรัตน์ บุญกระสินธุ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๕

นางสาวกรกนก บัวทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๖
นางสาวจิราภา จันทร์แก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๗
นางสาวจุฬาพร บัวแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๘

นางสาวชลิตา อินทร์ทิม
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๕๙

นางสาวดารุณี วะโรง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๐
นางสาวธัญญารัตน์ พรมทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๑
นางสาวธิดารัตน์ ศักดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๒

นางสาวนฤมล สอนรัตน์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๓

นางสาวนุสรา สาริขา
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๔
นางสาวบัวชมพู ประทุมทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๕
นางสาวปวีนา นาคพังกาญจน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๖

นางสาวผกามาศ ศุภลักษณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๗

นางสาวเพชรไพลิน ประดับ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๘
นางสาวภานุมาส รัตนภิรมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๖๙
นางสาวภิยดา ชูวารี

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๘ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๐
นางสาวมัลลิตา หลิมกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๑

นางสาววรรัตน์ ขวัญทรง
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๒
นางสาววิภาวรรณ อภัยสวัสดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๓

นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๔

นางสาวศิริวรรณ วงค์ไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๕

นายกฤษกร บุญชู
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๖
นายชลธิศ รัตน์สุวรรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๗

นายวิชาญ พันธุ์เจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๘

นางสาวกิตติมา แสงตาขุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๗๙
นางสาวชลธิชา ศรีแผ้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๐
นางสาวธีราภรณ์ บ้านเพิง

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๑

นางสาวนวรัตน์ เพชรมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๒

นางสาวนิลนภา สิงห์จันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๓
นางสาวปทรวดี พรหมม่วง

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๔
นางสาวแพรวาริน ศรีสุขใส

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๕
นางสาวรัตจฎาภรณ์ ขวัญหวาน

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๖

นางสาวสิริมาภรณ์ สารภี
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๗
นางสาวสุดารัตน์ ผิวนิล

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๘
นางสาวสุดารัตน์ หิรัญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๘๙

นางสาวสุภัสสรา ดีแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๐
นางสาวสุวนันท์ ทิศลูน

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๑
นางสาวอทิตยา ชุมแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๒
นายเจษฎา นฤมิตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๓

นายณัฐพงศ์ ชูเพชร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๔

นายนภสินธุ์ พุทธเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๕
นายสุรศักดิ

์

ธิมากุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๖
นางสาวกาญจวรรณ นาคทองกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๗

นางสาวชนิกานต์ ฤทธิกุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๘

นางสาวนฤมล เพชรมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๗๙๙
นางสาวปยนันท์ พิทักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๐
นางสาวพรทิพา นุ่นแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๑
นางสาวภวิตรานันท์ ทรงศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๒
นางสาวสุนิสา โรจนบุตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๓
นางสาวอัมพิกา ชิตเชือ

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๔
นายธนพงศ์ เพชรดำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๐๙ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๕
นายประสบสุข หินน้อย

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๖
นายภราดร ทองแกมแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๗
นายเมธี นพฤทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๘
นายสิทธิกร สายแก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๐๙
นางสาวทิพย์รัตน์ อรุณส่ง

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๐
นางสาวสุธาทิพย์ รุ่มจิตต์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๑
นางสาวอรุณรัตน์ เมืองขมิน

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๒

นางสาวอัฐภิญญา พิมลศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๓

นายภาณุพงษ์ สังขะอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๔
นางสาวชลลดา เทพจินดา

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๕
นางสาวศรสวรรค์ บุญชู

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๖

นางสาวอัตติมา ศรีชาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๗

นางสาวอารดา พรมผัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๘
นางสาวอังคณา พระสว่าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๑๙
นางสาวกรกมล รอดเจริญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๐
นางสาวนุชนาถ จันทะเสน

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๑

นางสาวเรืองพิมาย ล้อมเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๒
นายภาณุพงศ์ แก้วทับทิม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๓
นางสาวเวฬุรีย์ ประชุมรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๔

นางสาวปยะพร อินทจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๕

นายเจษฎากร ทองสมุทร
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๖
นายชานนท์ โสภณ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๗
นายณัชพล จันทร์เสต็ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๘

นายตรีวิทย์ ศักดา
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๒๙

นายธนพล สุขเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๐
นายธนัญพร อิมสมบูรณ์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๑
นายธนากร บาคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๒

นายนฤปนาท สุวิชาญนรกิจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๓

นายภานุพงค์ ชูโลก

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๔
นายภานุพงษ์ นิมทอง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๕
นางสาวณัฐณิชา ทับทิมเพียร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๖

นางสาวดารารัตน์ เพชรขาว
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๗

นางสาวเบญจรัตน์ เรืองนิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๘
นางสาวปรารถนา นามบุตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๓๙
นางสาววัชราภรณ์ จันทร์คง

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๐ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๐
นางสาวศกลวรรณ สุวรรณเกิด

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๑

นางสาวอมรรัตน์ ฤกษ์ดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๒
นางสาวอรณา สรรพา

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๓

นางสาวอรทัย ประจง
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๔

นางสาวอรุณวรรณ เฮ่า
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๕

นายจักรกฤษณ์ นุ้ยไม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๖
นายทักษ์ดนัย บุญชูดำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๗

นางสาวจารุวรรณ คุ้มบุญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๘

นางสาวจุฑามาศ กุลทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๔๙
นางสาวณัฎฐิญาภา ไม้เรียง

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๐
นางสาวทัศนีย์ ดิษฐสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๑

นางสาวปยวรรณ เอกชนะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๒

นางสาวเมวรินทร์ ศรีพะเนิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๓
นางสาวศรุตา แสงอาวุธ

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๔
นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์วงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๕

นายทรงพล สร้อยสนธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๖

นายอนันต์ ขวัญกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๗
นายอนุสรณ์ สุขอุ่น

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๘
นางสาวณัฐนันท์ ศิริผล

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๕๙

นางสาวธนัชชา เนียมสุวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๐
นางสาวธัญชนก อ้นเขาวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๑
นางสาวนฤมล วิเชียร

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๒
นางสาวปยฉัตร ขวัญกุล

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๓

นางสาวผกามาศ รอดเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๔

นางสาววรภรณ์ แปนเหลือ
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๕
นางสาววิมลสิริ วิเชียรแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๖
นางสาวสุนารี วิเชียร

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๗

นางสาวอัจจิมา จันทร์คง
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๘

นายกฤตเมธ ทองพูน
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๖๙
นางสาวเจนจิรา สาเรศ

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๐
นางสาวเนรัญชรา กรงไกรจักร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๑

นางสาวปริยฉัตร นิลนิยม
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๒

นางสาวพนิดา ชืนชม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๓
นางสาวมาริษา เดชะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๔
นางสาวยศวดี แก้วปลอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๑ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๕

นางสาวสุภาพร ฤทธิกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๖

นางสาวอรอุมา คงจอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๗
นางสาวอัญชนา พรหมดำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๘
นางสาวกนกกาญจน์ นุ่นแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๗๙

นางสาวณัฐพร แช่มไล่
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๐
นางสาวธารารัตน์ พราหมหันต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๑
นางสาวนารีรัตน์ นามบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๒

นางสาวศิรัญญา เรืองนิม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๓

นางสาวสุภาวรรณ จันทร์ฤทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๔
นางสาวอธิกาญจน์ กังวาล

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๕
นายนนทฤทธิ

์

ฤทธิกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๖

นายศรัญย์ คงเดช
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๗

นางสาวนัฐชิตาพร ไทยชนะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๘
นางสาวสุรภา พลอยทองคำ

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๘๙
นายไกรศรี ยีโถ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๐
นายธราพงษ์ แสงอาวุธ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๑

นายธีรวัต กลินศร

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๒
นายพงศกร พัชตพล

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๓
นางสาวกรรณิการ์ กระชอกชล

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๔

นางสาวกรวรรณ กระชอกชล
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๕
นางสาวกิตติยาภรณ์ แซ่ตัน

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๖
นางสาวจุฑารัตน์ คงเมือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๗
นางสาวชลชนก ตรีเวส

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๘

นางสาวชุติมดี ซ้ายเซ้ง
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๘๙๙

นางสาวโชติรส คชเชนทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๐
นางสาวทัตติยา บัวแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๑
นางสาวนรีรัตน์ วิเชียร

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๒
นางสาวปณิดา เข็มทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๓
นางสาววราทิพย์ บุญสนอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๔
นางสาววศิกา ลือย่านยาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๕
นางสาววัลภา สามารถ

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๖
นางสาวศศิธร ทองกลับ

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๗
นางสาวสุนิษา สุขเวช

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๘
นางสาวสุพรรษา ทองสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๐๙
นางสาวอาภรรัตน์ คงดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๒ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๐
นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน

๒๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๑

นางสาวกิงดาว

่

ช่วยชนะ
๐๖/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๒
นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ

๑๕/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๓

นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย
๒๗/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๔

นางจงกล รจนา
๓๑/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๕

นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร
๐๙/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๖
นายธีรเทพ มุกดา

๒๓/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๗

นางนริศา บุระชัด
๒๕/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๘

นางสาวนุชนาฏ พรหมทอง
๑๙/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๑๙
นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม

๑๒/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๐
นางสาวพรพนา ฤทธิชู

์

๑๘/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๑

นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร
๐๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๒

นายวีรยุทธ อนุกูล
๒๖/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๓
นางสาวศิรินทิพย์ บุญแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๔
นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์

๒๑/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๕

นางสุดา เอ้งฉ้วน
๑๗/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๖

นางสุภาพร พัฒนรักษา
๓๐/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๗
นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๘
นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์

๓๐/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๒๙

นางสาวอรณ์สิริ หนูมี
๒๘/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๐
นางเรณุ ผดุงฤกษ์

๑๐/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วัดพะแสง  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๑
นางสาวรักษิณา เสนาสนะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๒
นางสาวสิตางศุ์ พิทักษ์วงศ์

๑๗/๒/๒๕๔๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๓

นางสาวอรอนงค์ กระบรรณ
๑๙/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ วัดคุณาราม  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๔

เด็กชายวรเมธ เพชรมณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงศุภวรรณ วรรณบุรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ วัดหนองไทร  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงพชิษรการณ์ ศุทธางกูร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ธรรมชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๘

เด็กชายธนะพล ลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงเกศวลักษณ์ จินดานิล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา ฮาลลิงสโตรม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายกันต์พจน์ มาฆคง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๒

เด็กหญิงรวิภา จุลมณีโชติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายวิริทธิพันธุ์

์

ขันแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงภูริชญา เรืองณรงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๓ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๕

เด็กชายชนินทร์ ทองใบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงกรกนก แก้วหอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงเนรมิต ตังประสิทธิ

้ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๘

นายทวิพัชร อินทเชือ

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงจณิสตา เลขพงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ เย็นสบาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายคณิศร วงศ์ตัง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๒

เด็กชายธนิต รัตนบุรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๓

นางสาวธนภรณ์ ศรีแสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๔
นายปาณัสม์ เกิดสมบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงสลิลลา เจียมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๖

เด็กชายอนุกูล แสงศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๗

นายสรวิศ สมเสถียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงนราเกตน์ ชนกชนีกุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๕๙
นางกนกอร ยกย่อง

๑๘/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๐
นางจงรัก แคนศรี

๑๔/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๑

นางสาวณัฐนิช บัวยม

๑๗/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๒
นางธัญญารัตน์ แก้วพิชัย

๒๕/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๓
นางสาวปวันรัตน์ ดำรัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๔

นางปทมา แก้วพิชัย
๐๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๕

นางสาวปยะวดี รักบำรุง
๑๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๖
นางวันดี พัฒน์แช่ม

๑๖/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๗
นางสาวสุกัญญา กาฬจันโท

๑๑/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๘

นางสุพัตรา หาราช
๑๐/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๖๙

นางอาภาภรณ์ ยอดสมุทร
๐๓/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๐
นางสาวอุษาวดี ทองตำลึง

๐๗/๐๗/๒๕๐๙
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๑
นายเชาวรัช มะสัญ

๑๘/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ วัดกลางใหม่  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายคณิสร วิเชียรวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายอดิเทพ สมนิล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๔
เด็กหญิงนภัสกร เปลียนวงศ์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ทองอยู่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงระวีวัน นาฤาฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ เมืองมุสิก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงกัญญรัตน์ สงสุริยา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงวิรดา หมืนราม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๔ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายณัฐพล ยุติมิตร

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายธเนศ เลิศไกรย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ประไพ เพชรประพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงรจรี ศรีอาวุธ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงอิษฏียา คงเข็ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๕

เด็กชายจักรกฤษ กรุงแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงพรภิมล เพชรโตรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงหยาดฟา กลับนุ้ย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ หลาบคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๘๙
เด็กชายคณพศ เนียมขำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายวุฒิชัย กรุงแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เพ็ชรนำแดง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ช่วยบำรุง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชาญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงปาริชาติ เจริญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉนังกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายบูรพา ศรีพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายภัทรกร กลับสังข์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงขวัญสิริ แสงเพชร

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๓๙๙๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงปวีณา ฟางหนองดู่

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงปานแก้ว เดิมผกา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงพรรณพษา เพชรคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงพัชรมล สุขเจริญ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงเสาวณีย์ แสงโคกทราย

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายโกวิทย์ จิตต์คงสง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายปญญากร กรายแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายพีรพันธ์ หอมสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายสัณหณัฐ เทพแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายอรรถพงษ์ อนุพัฒน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงขวัญฤดี หวานฉำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงนฤมล ชัยสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงภัทราพร ทองทิพย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงเมขลา เขียวประดิษฐ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงศิริวัฒนา เอ่งฉ้วน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๕ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงสุชานาถ วงศ์ประยูร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายศิวัช โนนแดง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงพุทธิบุศย์ เดชพริก

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๘
เด็กชายสุธิมนต์ อุไรลำ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ทองรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงคีตภัทร นกแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงชญาดา ขุนชุม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงทิพยประภา ศิลปวิสุทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงปทมา สุขดำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงปยะพร ไทยสุภาพ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายกิตติธัช ชัยยะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายเพิมพันธ์

่

ริยาพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
มะลิวรรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงเกวลิน คงสุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอียดเวียงสระ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงฐิติญารัตน์ ไหมเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา เชือขาว

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงภัทรศยา ชุมดำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงยลดา เกิดขาว

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงศศินา ศิริรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงอริสา ประกอบแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๖
นางสาวอมรรัตน์ หนูสอน

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๗
นางสาวนันทิกานต์ สุขเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๘
นายอชิตพล คงยวง

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๓๙
นางสาวอนงค์พร วงศ์ประยูร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๐
นางสาวอชิรญา เชิงดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๑
นายณัฐพล นิลอุปถัมภ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๒
นางสาวกมลทิพย์ ทองรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๓
นางสาวผกามาศ โนวัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๔
นายพิทักษ์ เข็มเพชร

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๕
นางสาวณัฐิพร คงแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๖
นางสาววนิตา ทวีแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๗
นางสาวสุกัลยา บำรุงศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๘
นางสาวอาทิตย์ยาพร คงโตรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๔๙
นางสาวสุดารัตน์ เพชรแดง

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๖ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๐
นายธนชิต บวรสุวรรณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๑
นางสาวชนินาถ นกแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๒
นางสาวสายใจ แซ่ตัง

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๓
นางสาวธิดาพัฒน์ มณีมัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๔
นางสาวนิศรา อินทร์จันทึก

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๕
นางสาวศศิกาญจน์ คงสกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๖
นางสาวปยรัตน์ สุขดำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๗
นายพัฒนพงษ์ ธรรมสุวรรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๘
นางสาวณัฐณิชา อนุพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๕๙
นางสาวพรหมกมล ริยาพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๐
นางสาวแพรสกุล ปรีชามาตร

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๑
นางสาวอัฐชฎารัตน์ ศรีอาวุธ

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๒
นายธีรภัทร ช่วยบำรุง

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๓
นายนพดล ชินวงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๔
นายจิรวัฒน์ ทองโอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๕
นางสาวรัตนาวลี ชูนาวา

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๖
นางสาวศศิประภา บำเพิง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๗
นางสาวชนิตา ชัยวัฒน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๘
นายณัฐกรณ์ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๖๙
นายธนาทิพย์ รักษากิจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๐
นางสาวนฤมล สมประสงค์

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๑
นางสาวอาทิตญา สกุลเพชร

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๒
นายกฤษฎา หนูชัยแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๓
นายเกียรติศักดิ

์

รัตนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๔
นายรณฤทธิ

์

หอมรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๕
นางสาวกฤติยาณี เดชสองแพรก

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๖
นางสาวธัญญารัตน์ เข็มเพชร

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๗
นายสิทธิพงษ์ สมทรัพย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๘
นางสาวสุฑาวดี แสงเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๗๙
นายฐานนันดร ชูแสง

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนชัยบุรีพิทยา วัดสมัยสุวรรณ  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายวัชระ เกิดเกลียง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๑
นายณัฐวุฒิ เจริญผล

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๒
นายวิทวัส เขาทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๓
นางสาวอรปรียา ปราณขำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๗ / ๑๑๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๔ นายอุดมศักดิ

์

จอมพล ๑๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๕ นางสาวธนรรณพร ชุติดำรง
๑๗/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๖ นางสาวอมรรัตน์ โพธิเพชร

์

๒๒/๐๕/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม วัดทับใหม่พัฒนา  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๗ เด็กหญิงรจเรข ขาวพุ่ม ๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๘ เด็กหญิงสุชานันท์ เพชรคง ๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

สฎ ๕๕๖๐/๔๐๘๙ เด็กหญิงชนากานต์ เลิศไกร ๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา วัดควนสามัคคี  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๑๑๘ / ๑๑๘

้
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