
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดยะลา  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๗๘๗ คน ขาดสอบ ๑๖๑ คน คงสอบ ๖๒๖ คน สอบได้ ๒๓๘ คน สอบตก ๓๘๘ คน (๓๘.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๑
นางเกตุรัตน์ วงศ์วนิชกุล ๓/๓/๒๕๐๘ วัดนิโรธสังฆาราม นิโรธสังฆาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๒
นายวิสิษพล จุลนิล

๒๘/๕/๒๕๔๑
วัดนิโรธสังฆาราม นิโรธสังฆาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงพรพิมล จันทร์ลึก

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงศิริวิมล พรมสุข ๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงนฤเนตร หน่อทอง

๒๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา ขวัญนงรักษ์

๒๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายกานต์ธเนศ พงค์นุรักษ์

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงรังสิมา รัตนแก้ว

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงศิริพร ราชเสนา ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พวงเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปะตะลู

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายภูวสิทธิ

์

รัตนแก้ว
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงอารีลักษณ์ เพชรซ้อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงปนเพชร สร้างอำภัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายพฤษภา สารถ้อย ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงเมธีนุช พิจิตรบรรจง

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงธนพร แซ่โหง่

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายสมพร สุวรรณรัตน์

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ อินทรสาย

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ตุกสุวรรณ

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๑
นางศิริพร พายวงษ์

๑๙/๓/๒๕๒๕
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๒
นางสาวไอยา ช้างแก้ว

๒๒/๕/๒๕๓๐
โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๓
นางสาวสุมาลี ขวัญแก้ว ๑/๒/๒๕๒๑ โรงเรียนเทศบาล 3 พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงเบญญาภา สกุลทอง ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยะลา  ๑ / ๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงณภัทร เปงหล้า

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ แก้วสังไชย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงวริศรา ประกอบพุ่ม ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงมนทการ ขุนเกลียง

้

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงธิวาวรรณ พุ่มเกิด

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงกันติชา พรหมโม ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุนิตรา บุญวิโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงปวีณา รัสมี

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงณิชกุล ถาวรสุข ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงเนตนพา บุญยู่ฮง

๓๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงคีตภัทร์ พุ่มเพชร

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสายพิรุณ จันทร์ลึก

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นวลละออง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี พุทธภูมิ  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายอัมรินทร์ แก้วสูงสุด ๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงภัคจิรา ขวัญสง่า

๒๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงซูไรละห์ ไสสากา

๓๐/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงสุนิตา บัวเขียว

๑๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงสิตานัน อิสระ

๑๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๓
นางสาวพิยภรณ์ จันทร์เกษ

๒๒/๒/๒๕๒๖ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๔
นางอารีรัตน์ อีหวัน

่

๖/๑๑/๒๕๐๙ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๕
นางกมลทิพย์ จันทร์วีระยุทธ์

๑๙/๓/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงณัฏริกา พรมชาติ

๑๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงวริศรา ครุธน้อย

๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจีรนันท์ เรืองประดิษฐ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงเสาวนีย์ ขมำเวช

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงจุติกานต์ สุวรรณชาตรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายธันสิริ ศรีเพชร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงสุภัสสร ไชยพรหม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายภูวดล โชติพิชัย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 6 วัดเมืองยะลา เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๔
นางละม้าย นครจันทร์ ๙/๒/๒๕๐๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
เมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงอรทัย ยอดคง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) วัดสิริปุณณาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงบัญจรัตน์ มณีรัตน์ ๐/๐/๒๕๔๔ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ สิริปุณณาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวสาริณี สมิงแก้ว ๐/๐/๒๕๔๑ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ สิริปุณณาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงพิมลพัทธิ

์

แก้วมานพ ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ สิริปุณณาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงนภาพร จอมทอง ๐/๐/๒๕๔๖ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ สิริปุณณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยะลา  ๒ / ๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงธนวรรณ หัฐพจน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๑
นางสาวรักชนก แก้วเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์เมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงวาสนา นิลพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายเจริญ แซ่ท่อง

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๖
นางสาวชุติมา พรหมเพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๗
นางสาวณัฐกานต์ เกษเงิน

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๘
นางสาวทิพาวรรณ ละอองแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๖๙
นางสาวนฤมล ทองสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๐
นายสัณหณัฐ มณีรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๑
นายสัณหพจน์ มณีรัตน์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๒
นางสาวหทัยชนก ผลผลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๓
นางสาวอนุสรา เพ็ชรจำเนียร

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๔
นายกิตติภพ แดงสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๕
นายชัยวัฒน์ เพชรรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๖
นายพรเทพ ผลผลา

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล วัดยะหาประชาราม  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงชลมาศ ญาติวังกุ่ม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พัฒแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๗๙
นางสาวธมลวรรณ ราชมณี

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๐
นางสาวนริศรา สุขศรีรัง

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๑
นายปณิธาร หมอขวัญ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๒
นายปริญญา เอียมหิรัญ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๓
นางสาวพิริยา ฤทธิตรีเนียม

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๔
นายอนุรักษ์ บุญเพ็ชร

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงเพียงฟา เหลือกนุ้ย

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจุโป วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงปลันธน์ ศรีลาภเกือ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจุโป วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายมณฑล ทองศรีพราย

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจุโป วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๘
นายสราวุธ รักขกุล

๑๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านจุโป วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๘๙
นางเกษมศรี ฤทธิกัน

๐๖/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโต วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๐
นางชุติมา แก้วนุ้ย

๒๕/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๑
นางสาวนลินี หน่อแดง

๓๑/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงอาภาภัทร ไตรสุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีนคร วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๓
นางอรนุช อมรชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านศรีนคร วัดคอกช้าง  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๔
ว่าทีร้อยตรีเอมอร

่

ตึงโล่เจริญวงศ์

้

๒๓/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านศรีนคร วัดคอกช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยะลา  ๓ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงกฤตพร ลีตระกูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงกัณฐิลดา

์

เจโตวิมุติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงกัลญาปริญ เพ็ชรภักดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงจิราวดี ปญญาอภัยวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงธันยธรณ์ พรหมพิทักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงนัชชา จิตดวงฤทัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงนัยน์ปพร โชตน์ธนานันต์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๓ เด็กหญิงบุษบามินตรา
แซ่กัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงปญชาน์ แสงหิรัญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงพนิดา แซ่ท่อง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ บัวบุตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงภารดี แซ่โฮ่

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงยีหร่า

่

ระหารนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงลักษิกา สีคำดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุทธิดา เพชรชฎากุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุภกานต์ สุวรรณนภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงรัตนา จะแฮลา

๒๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๓
นางสาวรุจิเรศ วงค์ทะนี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๔
นางสาวอุษณา พุ่มจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๕
นางสาวนริศรา แซ่ไล่

๑๘/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๖
นางสาวมัยรัตน์ ลิมเฮง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๗
นางฐิตารีย์ จักราพงศ์ ๑/๔/๒๕๒๐ โรงเรียนเบตง'วีระราษฎร์ประสาน' วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงขวัญข้าว ผจงวงศ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงชลลดา แซ่ฟุง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงปานรินทร์ แซ่ว่อง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญวีระวงศ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงจิรา มูเซอ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงดารารัตน์ แซ่ตัง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายธนพัฒน์ กาเพ็ง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงพรไพลิน นุกูลวุฒิโอภาส

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายชินพัฒน์ อุดมบริภัณฑ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปรีชาวรประภา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงวิชชุลดา วงศ์ว่องตระกูล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงเจียหมิง แซ่ลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจงฝามูลนิธิ วัดพุทธาธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยะลา  ๔ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ เลขาวิจิตร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงวิยดา ใจเทพ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงณัฏยา แซ่มง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงอธิชา สิริคณาภรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายอเนชา ฉิมพินิจ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงโชติมณี เทียงดี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงณัฐชยา อินทรศร

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงภควดี สินันตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงวรรวิสา ลำประไพ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงสุทธิดา ถาพรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงอทิตตยา พ่อกว้าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงอนุธิดา บุตรพรม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายกฤษดา วังชมภู

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงชนิสรณ์ ผายม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่จิว

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายทักษิณ ผุยผง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายทินวุฒิ จำปาลี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายธนภัทร จันทร์เรือน

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กชายนทีธร ปวงมาลา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายบริวัฒน์ ศรีรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงพรประวีณา พรหมมาศ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงยาณิษา แก้วนพรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงวรัญญา แซ่ใช้

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงสรัลรัตน์ ส่งศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุภัสสรา กุลจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายอดิเทพ มูลวงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กชายอนันต์ เหมะชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๗
นายอนุรักษ์ สังข์แก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายอลงกรณ์ แสงราชา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายเกริกชัย จันทร์หนู

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธีรวิทยา วัดพุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๐
นายทรงพล จองจารุกุล ๑/๑/๒๕๒๕ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๑
นายจิณณวัตร พร้อมกิจจานนท์ ๑/๑๑/๒๕๔๓

เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๒
นายเกรียงไกร ยาสมุทร์ ๑/๑/๒๕๓๔ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๓
นายสิทธิโชค คงเจริญโชค ๑/๓/๒๕๓๘ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๔
นายวีระยุทธ แซ่ตัง

้

๑/๙/๒๕๓๒ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยะลา  ๕ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๕
นางสาวกิงดาว

่

ฝานคำ ๑/๗/๒๕๑๖ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๖
นางสาวอัญชลี พลประสิทธิ

์

๑/๙/๒๕๑๖ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๗
นางสาวจุฑาทิพย์ อินทระศรี ๑/๙/๒๕๒๒ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๘
นางสาวทัศดาวรรณ จันชา ๑/๑/๒๕๒๕ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๖๙
นางสาวเพ็ญศิริ อรัญวาส

๑/๑๐/๒๕๒๘
เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๐
นางสาวสุภัทรา แววสวัสดิ

์

๑/๑๑/๒๕๒๘
เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๑
นางสาวสมฤดี พิบูลย์ ๑/๗/๒๕๓๔ เรือนจำเบตง พุทธาธิวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงภารดี แซ่ท่อง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

วัดจันทร์ธาดาประชาราม

 

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงอธิชา บัวไขย

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

วัดจันทร์ธาดาประชาราม

 

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงจิรัชยา มณีอ่อน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

วัดจันทร์ธาดาประชาราม

 

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงณิชาพัชร์ บุญคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

วัดจันทร์ธาดาประชาราม

 

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายวงศกร วงศ์สุวรรณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์

วัดจันทร์ธาดาประชาราม

 

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๗
นางจินดารัตน์ แก้วสุวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง วัดพุทธมงคล  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๘
นางสาวพรทิพย์ แวงวรรณ

๑๘/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง วัดพุทธมงคล  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงณัฐภร ทรวงมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวรรณวิษา แสงประสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงอังศุมาลิน ขวัญหวาน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายอานนท์ คุ้มถนอม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงอุไรวรรณ สุภาพ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงเกสอนงค์ ไชยวงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงกัญญาภัค โสมสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเนตร

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงฑัณฑิกา ทิพย์มณี

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงดษฎี ชูดวงจันทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงพลอยพรรณ แก้วใส

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอังคณา ยิมเยาะ

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๑
นายจักรพันธ์ สำเภานิล

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๒
นางสาวสุกัญญา ชะลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๓
นายขจรศักดิ

์

ส่งโสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๔
นายจตุพร คงทน

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๕
นางสาวจารุวรรณ คำชู

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๖
นางสาวณัฐวดี ดิษโสภา

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๗
นายธวัชชัย สุริยา

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๘
นายพงศกร หัฐพจน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๑๙๙
นายพีรพันธุ์ เพ็ชรหนองชุม

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยะลา  ๖ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๐
นางสาววิรากร แซ่ถัง

๒๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๑
นางสาวสาวิตรี แววจะบก

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๒
นางสาวสโรชา ทิศรอด

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๓
นางสาวอรวิภา แซ่เลียว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๔
นายเอกวัฒน์ ศุกรวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๕
นางสาวศวิตา บุญยอด

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๖
นายนวทร มูลพัฒน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบันนังสตาวิทยา วัดเนรัญชราวาส  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงกานต์มณี คงเล็ก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงธนามน สวนกระจ่าง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายพสธร นาท่ม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายมงคลชัย จุ่นสำราญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงอรณิชา แน่งน้อย

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงกนกพร ป.ปาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายกนกพล เพิมพูล

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สงเสน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงนิลปท วรรณจาโร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงยศวดี เวชนิล

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงสุชาดา จินดาวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงสุชาวดี สวนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุภาวดี บุญทองใหม่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายอภิชาติ หวานเมฆ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงอัญทิชา ประภาศรีกวิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๒
นางสาวชลธิรศน์ คูหามุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๓
นางสาวอนุชิตา ประภาศรีกวิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๔
นางสาวกานต์มณี แดงเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๕
นางสาวณัชชา จำนง

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๖
นางสาวณัฐชยา สุพงศ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๗
นางสาวณัฐฌา ทิพรองพล

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๘
นางสาวทิตยา สุวรรณัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๒๙
นางสาวนุชนาตร ภาชนะศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๐
นางสาวปณิดาภา เกียรติเลขา

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๑
นางสาวสิริพัชร หนูน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๒
นางสาวสุวิมล แซ่เกา

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๓
นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดยะลา  ๗ / ๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๔ นายอัครพงศ์ เหล่าพิทักษ์พงศ์ ๐๓/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๕ นางสาวเกศกนก แก้วเจริญ ๐๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๖ นางสาวสิริขวัญ หวังวรพันธุ์
๒๓/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๗ นางสาวอารียา ทองคำสุด ๐๘/๐๙/๒๕๒๔ โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

ยล ๕๕๕๙/๐๒๓๘ นางสาวโชติกา พูนพานิช ๑๔/๐๒/๒๕๒๗ โรงเรียนสตรียะลา วัดเมืองยะลา  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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