
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสตูล  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๔,๕๐๓ คน ขาดสอบ ๒,๑๓๗ คน คงสอบ ๒,๓๖๖ คน สอบได้ ๑,๑๗๒ คน สอบตก ๑,๑๙๔ คน (๔๙.๕๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายธนิก กิตติวัฒนากร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายอนันต์ศักดิ

์

ศรีพัฒน์
๑๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงนราภัทร จันทร์เฉิด

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงภรภัทร เอียดแก้ว

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประทีปพิชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายกัมพล บัวเพ็ชร

๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงกานดา แซ่ลิม

่

๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงพัชรีวรรณ ปล้องไหม

๑๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงเสาวริน สีลาภเกือ

้

๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงจิรวรรณ คงหนู

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงนภศร แสงงาม

๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงรัตติยา น้อยไกรจักร์

๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายยุทธพงศ์ พูลเกตุ

๒๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงบัณฑิตา คำอิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุพรรษา ปลอดสกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงบุญญลักษณ์ พิษแก้ว

๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงมนัสชดา พางาม

๑๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงประกายฟา เสนมณี ๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายสมประสงค์ เกือแก้ว

้

๒๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กชายวัชรพงศ์ คงเพ็ชร

๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงวันนิสา ทองเกลียง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิริพันธ์

๒๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงปุณณภา ผลจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา ปรากฏรัตน์ ๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายสุขวัฒ กังแฮ

๒๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายเจษฎา จันทร์แดง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายธนโชติ สมพร

๑๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงกนกวรรณ นันทะเขต

๓๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงจุฑามาศ สุขศรี

๒๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงธารารัตน์ เพียรดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงเรวดี อนุวัฒน์

๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงปานทิพย์ เหมือนอินทร์

๑๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงสราลี เทียงธรรม

่

๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายสามารถ จงแสง ๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายสุทธิสาร ทองประสพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงณัฐาภรณ์ แซ่โง้ว ๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายธนดล ภูธารานนท์

๒๖/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายอติคุณ หนูอุไร

๑๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายเจตสฤษฎิ

์

ซือตรง

่

๑๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายนภเกตน์ มาตุเวช

๓๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายสิทธิโชค เปลียนขำ

่

๕/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุจิตรา ไชยกุล

๒๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายวีรภัทร ลำจวน

๒๐/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงศศิวิมล ชาวปลายนา

๒๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ทวีสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุนิตา ฤกษ์สมุทร

๑๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงพฤกษา แก้วล่องลอย

๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงสุพัฒตรา คงมี

๑๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงวริศราภรณ์ อาษากิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงปยวดี ชารินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุธาวดี ปานลำเลิศ ๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงจิรภัทร พร้อมมูล ๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายกองทัพ แก้วดี

๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายธนพล ช้างแก้ว ๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายอิทธิพล พูลเพิมผล

่

๒๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงปนแก้ว ผิวเหลือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายพชรพล คงพรหม

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงภัชภิชา ชุมไชยโย

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงวรรณพร รอดเจริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงวรัทยา ศรีสังข์แก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายเศรษฐพงศ์ อังโชติพันธุ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงมัญชุสา สะอาดแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงลดาวัลย์ อำไพ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุธารักษ์ ธรรมชาติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายคฑาวุธ หนูบูรณ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายจิรเดช สังข์แก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงณัฐชา บัวผุด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ ไกรรักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงทรงพร ไพฑูรย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงบุษราคัม อ่อนทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงปาริชาต เนืองประภา

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายพงศธร วรรณสมาน

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงภัณฑิลา สะอาดแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงรวิกานต์ สุวรรณชาตรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายวัชรพงษ์ ธรรมเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงศัสยมน เล่งสัน

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุธารัตน์ ชะนะสงคราม

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุธินี อังคศุภณิชย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี สุวรรณโกศัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงเทียนแก้ว เย็นทัว

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงเพชรลดา สุเณย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงนิราวัลย์ กสิคุณ ๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงพรรณิกา คงเพ็ชร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงพิยะดา แดหวามาลัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายอภิพัฒน์ พึงแพง

่

๐๙ /๐๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงสิริกร คุนะมะเส

๐๓ /๐๘/ ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงสุภาพร ฮ่องสกุล

๑๐/๐๙/ ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงสุนิษา ดับประดิษฐ์

๒๒ /๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายณัฐพงษ์ มะลิ

๒๖/๐๙/ ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงภัณฑิรา สังข์ทอง

๑๕ /๐๕/ ๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ ปรากฏรัตน์

๕/ ๐๖/ ๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายอภิรักษ์ แซ่จู้

๑๗ /๐๓/ ๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายกฤษฎา รัตนสุวรรณ

๑๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงธันว์ชนก คงเปย

๑๕/๑๒/ ๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายอังกฤษ แสงโชติ

๑๕ /๐๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายสิทธินล ไทรสุวรรณ

๘ /๐๖/ ๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงณันตฌา ชูเวช

๒๑/๑๐/ ๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายอธินนท์ อ่อนพรหม

๑๔ /๑๐/ ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายนันทวุฒิ ยุระพันธ์

๒๔ /๑๑/ ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ชุลี

๒๘ /๐๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายลิขิต ปานท่าดี

๑๖  /๐๘/ ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสิริยากร นวนศรี

๒๐ /๐๕/ ๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายภูริณัฐ ตันติภาธร

๒๔/๐๒/ ๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงพันชิตา สารมานิตย์

๒ /๐๙/ ๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายมนัสติพงศ์ แสงโพลง

๑๐ / ธ.ค. / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงสุชาดา แพปะรุ

๒๒ /๐๒/ ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงรสสจิรา แก่นแท่น

๒๓ / พ.ย. / ๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงสิรินธร อสัมภิณวัฒน์

๒๙ / ก.ค. / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายนัฏกร บุญเกิด

๐๕ /๐๔/ ๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงหยกเงิน พยัควัลย์

๐๑ / ก.ย. / ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงพรนภา หนูขาว

๒๕ /๐๘/ ๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายธนภัทร ธรรมโชติ

๐๗ / พ.ค. / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง)
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ วงศ์อนันต์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงกรณ์วลัญช์

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงกฤษณา มากมี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงกฤษวรรณ บุญธรรม

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หัสนันท์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายจอมทัพ จีนลิบ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงญาณินท์ ผลมาก

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงญาณิศา อังสุธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายณฐพงศ์ คงพรหม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายณภัทร อิสรเสรีธรรม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงณภัทร ฮ่อสกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงณัฐชนิกา ประจวบสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงณัฐชุตา ชำนาญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายณัฐดนัย จันทร์เทพ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงณิชนันทน์ แสงศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายธนกร แสงระวี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายธนธาดา พุมมณี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๔ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชะนะมณี

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายนพธิปฐวิ

์

บุญเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงนภัทรทสร ณ พัทลุง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงปวริศา พูนพานิช

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายพอเพียง ไพรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายรวิภาส แซ่ลิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงศตรัศมี บัวเพชร

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงศศินา ชำนิธุระการ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงศศิภัทร คงอาสา

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงสามินี บุญรอด

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายสิรวิชญ์ วรรณวิไล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงสิริพิชญา เจริญสุข

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงอภิสรา วรพงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายเกริกชัย สุวรรคีรี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงเกศกนก ชุมดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงเกศราภรณ์ มุณีแนม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลินทอง

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กชายเก่งกล้า ธีระกุลพิศุทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์นาค

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงเปรมปวีร์ เกตุนุ้ย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายโชติวุฒิ หลีเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงกชกร ดวงจินดา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงกรรณชนก แซ่เหรียญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงจิรัชญา สังข์ทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงจิรัชญา สีจันทร์แจ้ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงชนัฐกานต์ นวลพรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปล้องใหม

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

หัสนันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญวงค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฐวดี แก้วทองมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงณัฐสา วงศ์พลาย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงธันยพร สิกขฤทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงธาราวดี บุญวัน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงนภัสกร หนูสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงปญญิศา คงคากุล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๕ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงปาริฉัตต์ โฉมทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายปยะพัฒน์ นิลโกสีย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายพัทธรพล สุกขาว

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายพีรณัฐ บุญศิริ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายพีระศักดิ

์

เพชรพวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายมงคลรัตน์ เย็นอุรา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงรวิสรา เจนใจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงวารีนุช ฉิมเจริญ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงวิภาภรณ์ รักงาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงวิวรรชยา อึงสกุล

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงศศิชา ชูเชิด

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงศศิธร จอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๗ เด็กหญิงศิริวรรณรัตน์
รอดทองเติม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายศิวกร เซ่งสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายศุภกร ชวดชุม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายสิปปกร ชูทิพย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงสิริสุดา เพชรกาฬ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงสุกัญญา โฉมทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงสุพิชญา มุสิกพงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงสุรัสสา ชอบหวาน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงสุวิชญาน์ แซ่ลิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายอติกร อรน้อม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไหมสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงอรณิชา โอ่เอียม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงอารีนนท์ อนันตพันธุ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายอินทรัตน์ พรหมเมศร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายเดโช จันทร์เพ็ญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายกณวรรธน์ ศรีสุขใส

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายกฤษณะ จันเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงกัญจนพร ประดิษฐ์ขำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงจิตราพร เมฆทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายฐาปณวัชร์ จันทกูล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายณัฐพัฒน์ อาสน์สุวรรณ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายณัฐพงศ์ สิริพันธวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงณิชาภัทร แท่นประมูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๖ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายธนกฤต รัตนพงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายธนชาติ แสงเหมือนคง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงธันย์ชนก ถีระวงค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธันวา จันทร์มนตรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธีระเดช อ่อนรักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายนฤเบศ โอภิธากรณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายบุญประสูติ สารานพกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงบุษกล พิณวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายปฏิภาณ รามวงศ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงปยะธิดา ทองเกลียง

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายพรชนะ เพิมผล

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายพลากร ช่วยเกลียง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงพีรดา สิทธิสาร

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กชายภูเบศวร์ ชูนวล

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงมนัสวรรณ ว่องจิรกิตติ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายรติกร รณรงค์ไพรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายรัฐพล โกประวัติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายวรภัทร เจียมเจิม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงวิมลสิริ ชูเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายวีรภัทร รุ่งเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวุฒิกำชัย เยียมสิริวุฒิ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงศศิธร ขุนเต่า

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ผิวเหลือง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายอานันดา ชูธานี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายเจษฎาพร เกตุพันธ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงกรณิศ กิริวรรณา

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายกฤษฎา ศรีเผือก

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายกิตติภัฎ วรรณวิไล

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ไชยงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายจักรพงค์ จงวิไลเกษม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายจิรภัทร สุวรรณมล

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

ชูจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายชาญนภัส อรัญไสว

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายญาณภัทร สุขสำราญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงฑิตยา บุญณชาตรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๗ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงณัชชา ชุมชาติ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ คงชู

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงณิชากร จันทรโชติ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงณิราพร รอดเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายธนธรณ์ ชูเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธราธร รักสกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สังขจินดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงธิดา คำหาญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายนนธวัช ครุฑจ้อน

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายนัธทวัฒน์ สิตะรุโณ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงพิชชานันท์ อำไพ

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงมินวดี จันทร์จุฬา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงวรัชยา ครุวรรณพัฒน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงศิรภัสสร แซ่เฮง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายศิวกร ศรีสงคราม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายศิวเทพ จันทศรีราช

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ฤทธิภักดี

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงสุชีรา คมขำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงสโรชา สกุลดิษฐ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงอภิสรา นุตภูติพงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงอมลรดา เกตุบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงอรกัญญา มานก

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงอาภัสรา ยอดคง

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงเกสริน ธนูสาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงโสภิดา อินกลับ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา บำรุงแจ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายกฤษณะ ไชยพล

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายธนภัทร ชูดำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายพงศภัค จุนณศักดิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายภูมิ พงศาปาน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายราชโรจน์ อึงสกุล

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงศศิธร ด้ามทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายศิลา โพธิเผือก

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงสิริวิมล ติวตระกูล

๋

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงอภิชญา สังข์ศิริ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๘ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายโสภณ ชมเชย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายกฤษฎา ทองจับ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กชายกันตภน หงษ์บิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงกันติชา ณ วาโย

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ชูหนู

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงฉัตราวดี หอมแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ ฮ่องสกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงปยภรณ์ วรรณแพทย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงพรชิตา เพ็งระวะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปลอดขลิบ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายเกริกฤทธิ

์

จุทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงเกศินี เหมือนใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กชายเหนือฟา ผิวสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายจักรพงศ์ วรรณราช

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๔
นางสาวชลธิชา หงษ์บิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๕
นางสาวณัฐธยาน์ พูลเพิมผล

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายธนกร สุขุมิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๗
นางสาวบุณฑริกา ชุมแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๘
นางสาวพรปภัทร ภู่สายโกสิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๘๙
นายภูมิพัฒน์ ดุษฎี

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงมนสิชา ชูทิพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายสรายุทธ กาแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายชูเกียรติ ชูสุวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๓
นายณัชพล ทองชูช่วย

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๔
นายตุลวิชช์ มูสิกวงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๕
นายอัฐสิทธิ

์

ดาวมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๖
นายเจษฎา จิตรานนท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๗
นางสาววราภรณ์ อุดรเดช

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายกรวิชญ์ เอียวสกุล

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีสุด

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงชนิภา เพชรจำรัส

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงฐิตารีย์ แก้ววงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงธนพร แสงสุรินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงนรกมล

หอพัฒนาวุฒิวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงนิษิตา สุทธิโพธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๙ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงพุธิตา แสงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงยุวดี โค้ยเซ่ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงรัตนาวดี ณ พัทลุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงวรกานต์ วงษายะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายกฤษกร นาภรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงชญาดา สุวรรณรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายธนภัทร เอียดเหตุ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายธนาธิป อินทรคีรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กชายนิติ จันทร์พล

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายภานุชิต กัวพานิช

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงชนันญา แสงอุทัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงณัฐกมล คงทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายธนกร บุญเจริญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงนันทาวดี รัตนพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายสิรวิชญ์ อู่สุวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๐
นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลัยกูล

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๑
นางสาวรุ่งทิวา บุญชูวดีสกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๒
นางสาวอรอุมา สังแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงนภัสสร แกสมาน

๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายพิพัฒน์ โภชนกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงศศิชา นวลพรหม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงสิรินุช สิตะพงศ์

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เอียมอร่าม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ การดาสุวรรณ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงคริมา นิรันรัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๐
นางสาวบิว ศรีธารโต

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงอรัญญา พาบุญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายสิทธิพงศ์ แก้วจรนัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงกุลวดี เชิดชาย

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงธันยชนก ภู่ระหงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงมณีรัตน์ ชูไชย

๑๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายอภิชาติ พิทักษ์กิจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงอลิสา สะตะพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงเกสรา ส้องช่วย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายจิราวุฒิ ไชโยธา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๐ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ชูแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงดากานดา สุยะราช

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงดารารัตน์

เลิศจำปาพงศ์กุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายดิเรก เหมหา

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายธนกร ทองทรัพย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายธนชัย แก้วสีทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายนพเก้า มณี

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายนันธวัฒน์ ไชยภักดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ศรีรอด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงพัณณิตา เรืองสิริวนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงพาทินธิดา รัตนากร

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายภาคภูมิ เพชรสุทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงภิญญดา ชนะดี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองสอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายรวิภณ อิสโร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงรัตนาพร โสวาที

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายศิวกร มลิวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายสถิตย์ วันประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วสะอาด

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงอัญชลิตา ลายเลขา

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงเกตน์สิรี บัวนุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายเชิดชัย เกตุแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วลอย

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงกัลยพร วันภักดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พันธ์เสนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ณ สกุล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กชายจิรายุ ปูปาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายชัชวาล เขียวแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงตวงรัตน์ สุวรรณรัศมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงบุษกร ศิริรังษี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงภัทราพร สุทธิรัตนชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงระเบียบรัตน์

ไชโยธา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงราวัลย์ จันทร์กำเหนิด

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงสุดารักษ์ ไชยภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงสุภัชชา สิทธิชัย

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๑ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายหริวงศ์ ประถังธานี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงเบญจภา ยอดราช

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๗ เด็กหญิงแก้วกรรณฎา
โจมการ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงกรกช ขุนเหตุ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายกฤษกร พิกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงกัญญา สุยะราช

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายคงศักดิ

์

บรรณา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายจิตตินันท์ ไชยพุทธา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุเมโธกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายณัฐดนัย ณ นคร

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงทิฆัมพร หนูยิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายธนวรรธน์ ทิพย์เสนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ วรพันธ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงนาตยา ชูเชิด

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายบุญหลง แซ่ตัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงปภาวดี ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงปญชาน์ นวลสุชล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงภาพิมล หรุดคง

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายวริทธิธร

์

พูลภักดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงสาลิณี เพ็ชรสัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญนำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงเกศรินทร์ หนูเงิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายเจนวิทย์ ขุนพล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ถินจอหอ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายเทพทัต มากกิม

้

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงกมลชนก ดอกไม้หอม

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายกิตตนันท์ แซ่ซอ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูเชิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา หนูวงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายจักรวรรดิ

์

นวนแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ใจพรมเมือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายถกล บุเกตุ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายธีรภัทร สุยะราช

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายธีรเดช หมวกทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายนพสิทธิ

์

ม่วงมงคล
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๒ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายนิวัตร สุวรรมุณี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายบดินทร์ ทองสมุทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงปณิตา แซ่ลิว

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายปณณวรรธ กรมเมือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายภูวดล เจิมจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายมานะ ดำแปน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงยุวดี เจริญผล

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงวรรณวิไล กิงแก้ว

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายสันติ ชูแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายเดชดนัย รุ่งโรจน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงเนตรนภา มาประโสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายเศรษฐพงศ์ จันทร์แก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงกุลธิดา อึงสกุล

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายคริส ทองรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กชายจักรกฤษณ์ หรรษา

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กชายทัตพงศ์ กล้าวถนอม

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายธนภัทร นพวงค์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายธนาวัฒน์ ชุ่มมงคล

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายธนาเทพ ชุ่มมงคล

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายนาธาน ชนะเวช

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายปกรณ์ สะอาดแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายประพัตร ธงยันต์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายภูวดินษ์ บูหมัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงวาสนา ศรีปญญา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

อรน้อม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุพิชญา คงสง

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายอรัญ โลหะตันติวรกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๗
นางสาวชัญญานุช โวหาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๘
นายรุจิภาส จันทิปะ

๑๖/๓/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายจิรภัทร ไชยพล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายนนทวัช กายะพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงนันทิชา บริเพ็ช

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงวิภาดา แก้วมณี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กชายสิงหา ขุนจางวาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายสุรดิษ ดอนปามี

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๓ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงอัจฉรา เกตุแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายเวหา ชุมทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๗
นายอภิวัฒน์ เหาะหาด

๗/๑๒/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๘
นายโชคอนันต์ จันทร์โอ

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงกนิษฐา โกศัลวิตร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายกีรติ โภคาศิริสิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงชนกานต์ เกษมปติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงณัฐพร ชูมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงธนิษฐา ขานโบ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายพณิชพล โรจน์ชาญชัยกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงพรรภษา เรืองรุ่งโรจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญนิตินัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายภัทร แก้วหนู

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชายแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงภูษณิศา ชัยชนากานต์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทระ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงมยุเรศ วณิชย์ไกวัล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงวริศรา

นลินเบญจพรรณ
๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงวศินี ปนทองพันธุ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงศุภนิดา แซ่ลิว

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงสุมณฑา เอียดเฉลิม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงเฟร์น ดลภัค พิริยะไทย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงโปร่งฟา แก้วตาทิพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงกานต์สินี เจนกุลประสูตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงชญาดา ชาวสวน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงณัฐกมล ไชยมัน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายธนดล อินทร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงปาณิศา อังกนะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายวชิรวิทย์ ทิตย์สีแสง

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายสรัช อันเต้ง

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงอภิชญา ดำรงรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายอินทร์ทัช ภาณุวัฒน์ภิญโญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายเตชทัต คำอุดม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงโชโกะ โยธี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงสุทธวีร์ โชติรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๔ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ กระจ่างลิขิต

๐๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๑
นายจอมทัพ ยานุมาศยุคล

๑๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๒
นายพงศ์พิสุทธิ

์

ศรีรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายศรัณย์ สุขาเขิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๔
นางสาวจันทรวรรณ พันธ์สุริย์ฉาย

๑๔/๗/๒๕๑๘ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงกรกนก ส่งเอียด

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กชายกันตภณ โลหะจินดา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงทิพวรรณ เพ็งประพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงพิยดา เกษเล็ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กชายภานุกร เจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงรัญชิดา ทองญวน

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายสิทธการย์ เมืองกลัด

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์ชู

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายพงศธร เลือนเกือ

่ ้

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงสุทธิตา พรหมเมศร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายประสารศักฎ์ ศรีคงแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๖
นายสัมพันธ์ ส่งขาว

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงภักดี ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กชายภัทรชัย วัฒนาพงศกร

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายกวิน มาหลัง

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายศิวนาถ รัตนสงคราม

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงศิริรัตนา รามขาว

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายธนกร คงแก้ว

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสุภาพร ทองด้วง

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายพิษณุวัชร์ รอดผุด

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายภัทรนันท์ บริสุทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายกฤษดา ทองดีนุ้ย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายกันตวิชญ์ ศิริรักษ์ภักดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มณีภาค
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

เจริญรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ รักษ์หนู

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงชลดา นวลแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายชัชชัย ศรีกมล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อ่อนคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ชมชืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๕ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายณัฐเศรษฐ ปติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายธนภัทร์ สุดสายใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายนภัสกร นวลปาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ นาคประดิษฐ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงวรรณษา ขันยา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงวศินี นิลวรรณโณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงวัชรากร จันทรกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงวิภารัตน์ สุวรรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายศักดิดา

์

เมืองจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กหญิงสุชาวดี ส่งแสง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงอชิรญา นิลวรรณโณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ แสงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงอัจฉริยา สว่างพงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงพิชญานันท์ แซ่ใหล้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงกรัตน์ติยา จิตไพทูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงจิรัชญา นวลเขียน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายชิติพัทธ์ หนูสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายธีร์ธวัช โสรัสสะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงพรสุดา เพชรหนูเสด

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายพิพัฒน์ ชูสังข์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงพิลาวรรณ บรรจงช่วย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงภัทรวดี แคล้วคลาด

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กชายภูวมินทร์ บัวเนียว

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงมลฤดี กลินละออง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายวีรภัทร เวชยันต์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงศจีมาส บัวเนียว

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายศุภชัย นิลสุพรรณ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงสิริมา ไชยชาติ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์ไข่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงอรปรียา นวลแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายอรรถพร จิตไพทูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงอริสา ชูชืน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายโชคดี ดอกไม้หอม

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กชายอานนท์ ทวีทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายกฤตยศ เพ็งจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๖ / ๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงปุณยพร คงเรือง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายพงศกร ยกแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงวนัสนันท์ ขุนชี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงวรัญญา คีรีเดช

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายวุฒิชัย หาญณรงค์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายวุฒิชัย แปนพุ่ม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายสมเดช กุลวิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา พรหมทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงสุริสา ชูตรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จอมชิตกลำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายธนพัฒน์ บุญช่วย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กชายนัฐจักร วิไลรัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงปรัศมน สอดส่อง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายปรินทร นาคพันธุ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายภาณุพงศ์ อยู่หนู

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายภาณุพงศ์ แคล้วคลาด

๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงมนธิชา ขุนจางวาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ แก้วแจ่มแจ้ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายศุภกร สุนทร

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายศุภกฤต ผอมเกือ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๐ เด็กหญิงอรัญญากรณ์ สุทธิทิปธรรมรงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายโยธิน ชูจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงจันทร์สุดา ตาซือ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงญาดา แท่นแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขฉิม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายปฎิพล จิตสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายภราดล แก้วโชติรุ่ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายสมพร มากหนู

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงสุวิมล คงอ่อน

๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๗๙
นางสาวปราณี หนูสิงห์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๐
นางสาวเนตรชนก จิตรบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงชนิตาพร หนูขาว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงนริศรา เพชรประพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงปยวรรณ นิลตีบ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ มาแจ๊ด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๗ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงจันทราภรณ์ หนูแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เฮ่า

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงญาณิศา คงงาม

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายถวัลย์ เปงจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายปานวัฒน์ ศรีเพ็งแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงหงส์มณีรัตน์ ไพฑูรย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายอภินันทน์ เหมือนเล็ก

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงพัชรา ชินฟก

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แดงยวน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายศิววงศ์ แซ่ใหล้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงฑิตฐิตา ทองแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายธีร์ธวัช แก้วจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงปญจมาพร ปรางสุวรรณ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงพิชญาณ์ ตันวรางค์กุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายศราวุธ คงย้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา ช่วยพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงศรีสุดา มอมไทรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายสมมาตร แก้ววิจิตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายชนภัทร แจ่มจันทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงชนาภัทร ตึกกว้าง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงธนาภา มารักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายธภัทร แก้วมณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เทพรัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงธาดารัตน์ บัวมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สิทธิพงค์

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายธิติวุฒิ สาวดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายธีรกุล หนูนวล

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายธีรยุทธ บุญจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายธีรวุฒิ ไพลดำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายธีร์ปพน อ่อนแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงนาราภัทร ชูรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายปฏิวัติ พร้อมมูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กหญิงปยฉัตร โอแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงพลอยไพริน รัตนอุไร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายพศิน วงศ์เดช

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๘ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงพัชญานิน จรนัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงพิมชนก ชนะพงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงพิมพิกา ศรีทวี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายภัทรดนัย กาลออง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายภาณุพงศ์ มุลชะรัด

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายภูบดินทร์ แสงดำ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายภูริทัศน์ เพชรสุข

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงมโนชา วิจิตรโสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายวรโชติ นาชะนาง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงวิภากร อ่อนด้วง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงศรสวรรค์ ช้างอินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายสรณ์สิริ แสงชู

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายสรสิช ดำบัว

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายธีรวีร์ ทองคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายนันทวัฒน์ สังทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายวชิรพงศ์ คงเรือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงวริศรา ศรีเพ็ชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เหมาะกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงศุภมาส สุวรรณชนะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ขวดปลอด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงสโรชา นิจศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงอัญชิสา สังหาร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายกรินทร์ แก้วนพรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชนะพงศ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงชนิษฐา ดำบัว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงฐิติยา ศรีเงิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงธนภร สุพล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงธวัลพร ขวดปลอด

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กหญิงธัญชนก ชนะพงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงนุชศิราภรณ์ ทองยัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงพรผกา เรืองช่วย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงภัคจิรา ไพศาลศิลป

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายศุภวิชญ์ บุตรแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายศุภวิชญ์ อ่อนแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๙ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วหนู

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงสุธิดา คำบูชา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หวานชืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายเหนือดวง จันอยู่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายกิตติกร ชูเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายฐาปกรณ์ บัวชุม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายณัฐพล ณ นคร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายณัฐพล หนูช่วย

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายพงศธร ขำทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

จันทร์ทิพย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงศิริวรรณ เรืองแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายหาญ ทองนวน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายอนุวัต สักพุฒน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงอัฐจรี ติงสุวรรณ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายเอกรัตน์ บุญจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายจิรพัฒน์ ศรีทวี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กชายชัยรัตน์ บุญทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายธวัชชัย นิคะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายสิริชัย ราชเมืองขวาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ ทองนาค

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายอัครพล ปานเนียม

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงณัฐวดี ลันเส้ง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายพลวัฒน์ วิไลรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายจักรกฤษ ทองนอก

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายชลธี อออิปก

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมช่วย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายตะวัน คงพันธ์ทะระ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายภูริทัต เพชรกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายวรวุฒิ จิรทรัพย์มงคล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๔
นายสมหวัง กิมเส็น

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงอาทิตยา บุรีภักดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายนภดล ประดับศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๗
นางสาวมุทิตา สุธะภินันท์

๐๔/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๘
นางสาวพัทธ์ธีรา เพือมพูล

่

๑๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายเชาวนนท์ ทองไทย

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๐ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักษ์ณรงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายกฤษกร ทวาสิโก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงนริศรา มงคล

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงชลธิชา เกิดทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงอุมากรณ์ ภาสโร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กชายศุภวิชญ์ เจิมขวัญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงชนิศา อมรชาติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงนิภาพร แสงศรีธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณโณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายภาธร นานช้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงกมลฉัตร เพ็ชรประดับ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายดลธรรม อรุณฤกษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายวงศ์ตวัน หนูแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา คงเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

วิเศษ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายนภทีป ทองช่วย

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงณัฐวดี แสงจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงวรรณวิสา ประหยัดวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐพงค์ สงด้วง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงวรนุช เรืองศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายวิศรุต ขาวทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงจรรยพร เพชรมณี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงนันท์นภัส เต็มนา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงวรรณณิษา เรืองแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุจิตรา วุฒิประดิษฐ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สุกแดง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายธีรพงศ์ แสงบัว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายวีรพงศ์ ห้าวหาญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงเบญญาภา เอียดเสน

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงดวงกมล แก้วมณี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงลักษมี ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงกิริณา สุคะนุกมัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงสุปวีณ์ ศิริโกศล

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงปริฉัตร หนูขาว

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายเอราวัณ สังวาลย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๑ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงปาจรีย์ คงกลัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุภาวรรณ จาวิสูตร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนพงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายอนาวิล สมัยสงฆ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงชนามาศ ไกรสนาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอนิศรา หนูสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ไชยธาดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงนภัสสร หวานทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงรวินันท์ แก้วจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายเจษฎากร สวาสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายภูวฤทธิ

์

ศรีบุญลือ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายณัฐกานต์ พรหมเวียง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายธนบดี เรืองกูล

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายวายุ ประมัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงมลฤดี ฉลาดเลิศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายวัชรพล คงแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงอภิญญา รามรินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงชลฐิฌา ขาวผ่อง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงภริตพร อู่ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทโร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายวีรวิชญ์ พฤษศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงสุชานันท์ คงชุม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ พรายอำไพ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายพีรพล แสงศรีธรรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงเทพธิดา ชัยเวทย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงกรภัทร์ แซ่เล้า

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายพัสกร อินทร์พรหม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายพงศ์พิษณุ ชูแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายจุฑาภักดิ

์

แตงไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ ภูขะโร

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงยุพาวดี บัวศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายศิริชัย สุวรรณชาตรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๗ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
นาคพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายนัทธี หวานชืน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงปณิตา เรืองแดง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๒ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงปยธิดา หนูคง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงพรรณวิภา หนูสุข

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ดวงจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงลลนา ล่องแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงอรทัย สุวรรณโณ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงกมลชนก ไตรภูมิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายกฤษฎา กำไรรักษา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายณฐพงศ์ ทองเนียม

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายถิรวัฒน์ ชูเกลียง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ มากมูล

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายนรากร เย็นทัว

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วประดับ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายภูริภัทร ทองเกือ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงวธูพิตรา ภัยชำนาญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายวรุตม์ ราชแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายวุฒิภัทร ชูน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายสุภวัติ สุวรรณโณ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงโชติกา แสงเพชร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายคฑาวุธ เอกวิหก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายนนทวัฒน์ พุทธพงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงปราณี สุพร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายศิริวัฒน์ พฤษศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายวีรภัทร ราชแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทร์ปลอด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายกัณฑ์อเนก อรน้อม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วประเสริฐ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายจักรภัทร เพ็ชรประพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงชัญญานุช คงชุม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญสุด

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธนโชติ วาทีรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายนฤเบศ บุญห่อ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงนันทิวา ทองฉิม

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงนำเพชร ชนะหลวง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๓ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงปวรกมล แก้วโกเมร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงปณฑารีย์ โชติพันธ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก้วแจ่มแจ้ง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงรังสิมา สุขสำราญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์หอม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงศศิธร บุญชูวดีสกุล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายศิวกร นวลสม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายสตินันต์ แสงแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายสันต์วายุ ขวัญทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสิรินันท์ ชัยนคร

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายสุทธิพจน์ เพชรมาก

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายเอกพงษ์ ยืนยง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายไกรวิชญ์ ไชยประสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงไอยเรศ หนูเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายจิรพัฒน์ อ่อนแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายธนาวุตร์ วัดจัง

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายพิตตินันท์ เกือก่อบุญ

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายภูมินทร์ ดาษดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงสุจิตรตรา ทิพวารี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงจิราวรรณ เศรษฐสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายเดชเดชา คงตุ้ง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองดีเพ็ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายปยะพงศ์ สงด้วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ทองแปน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงอริศรา ชูสงดำ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายศราวุธ คงแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๑
นายจรัญ เสือคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงชลิศวลา ดำเอียม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายธวัชชัย วงฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายนราธร อาจเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงพิชชากร พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายพีรภัทร สีทับ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายรัชชานนท์ พูลสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงวรารัตน์ ศรีสุด

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายวันสุริยา บุญดำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๔ / ๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ หนูช่วย

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุกานดา ผุดผ่อง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงสุนิศา ทองเติม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงอรอุมา ขันธพาลี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายกิตติธร ลอยลิบ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายธนกร สุทธิพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายปภังกร จันทะโร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงปรียามาศ จุมปาลี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงวนิดา เทียนยี

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สุขจุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายวีรพงศ์ แก้วนวล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายวีรภัทร แก้วนวล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายวีระยุทธ์ กายฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงสุชานาถ พันธุ์สงค์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงชนัฏฎา นิลวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายภูริพัฒน์ คงอาษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงเรวดี คงแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายเศกสรรค์ สุวรรณชะนะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผังปาล์ม 1 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงจิราภา บรรดาลทรง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายสิทธิชัย โสกมล

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายสิทธิโชค ศรีนอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายฐิติศักดิ

์

บุญเกิง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 4 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จิตรขยัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 4 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงกันต์กมล ปานแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 7 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงบุณยวีร์ มาลาศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 7 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายจรูญศักดิ

์

คงแจ้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายจิรยุทธ ไชยกาฬ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กหญิงชนากานต์ ณะนิตย์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญเพชรแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยงหนู

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายธีรพันธ์ คงกลำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายธีรภัทร เกลียงมาก

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายนพรัตน์ โพธิสาลี

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายนฤพล ระงับ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายปุญญพัตน์ นวลนาค

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๕ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายพิชญตม์ ชัยวิชิต

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงมาก

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กหญิงภัสรา แสงสี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ผุดพัฒน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงวรัญญา ศรีบุญลือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงวันชนก อนันต์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายสิทธกร เลือนจันทร์

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ทองช่วย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายเจษฎากร ติกระมะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กหญิงจิรนันท์ ยงค์หนู

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ อนันต์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กชายณรงค์ชัย ชูพล

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงณิชาวดี ทองเอียบ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายพชรพิพัฒน์ ประทุมชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คงอิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงภัทรมน ทองดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงวันนิสา เพ็ชร์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงสุดาวรรณ แสนเมือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงเกวลิน นุ่นขาว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายเด่นชัย ดำจำนงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงเพ็ญพนิตา โอฬาริ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายเสฎฐวุฒิ แสงมาก

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กชายกรกฏ นิมนุ้ย

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายกฤษฎา บุญพงศ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายกิตติวรรณ บุญพงศ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงชาลิสา นิมคอน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายธนกร ปลอดเหล็ก

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายธวัชชัย เลือนจันทร์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงวณัชฌา คงทวี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายศุภอรรถ ช่วยเจริญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงอรอนงค์ หวังนุรักษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายภูมิศักดิ

์

อนันต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงจิตรกัญญา เส้งทับ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงฐานิดา เกิดพลาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายณัฐพงค์ ทองพรมแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๖ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงปาณิศา แก้วสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายเจษฎา แก้วมณี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายณัฐนนท์ ช่อปน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายณัฐพนธ์ บุญรอด

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายธวัฒน์ สงทองมาก

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายปรเมศว์ บุญพงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายวิชยุตม์ ส่งศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายวีรพงศ์ ทองเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายเจนณรงค์ เพ็งสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายณัฐพล ทองพรมแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีหาสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงขจิตรัตน์ คงทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงณพัตชนัน ตันประดิษฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงนงนภัส กิมาคม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงภัคจิรา พันธ์พฤกษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงภูริชยา ฮ่องสาย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงวริษฐา สินประกอบ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายวสุธร อังศุภานิช

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงวีรอร ทองมาก

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงอรวรา ช่อทองดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายอริยะ ลือสวัสดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงอัจฉริยา อิงธนะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

แซ่เอียบ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยางทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายชณชล คุ้มครอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงชลธิชา แก้วมณี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ชูชืน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายธณกร จุลพงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายธีรภัทร ฟูคณะ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายธีรภัทร์ แซ่เลียว

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายนพรุจ คงแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายนวพล จุลพงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายพิพัฒน์ สามารถ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงพุทธิชา ศรีไชย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๗ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงมัลลิกา กังสังข์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายรัตนพล ตังเซ่งกี

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ กุมพาณิชย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงวรนุช เลียมแก้ว

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เพ็ชรรัตน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงสุชาวลี สุวรรณคช

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กชายเกริกชัย ดีใจ

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กชายเศรษฐพงศ์ สว่างเพชร

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายโกเมน ทุ่งปรือ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงกุลนัดดา พุ่มพฤกษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงณัฐชุตา ศิริสม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีบริรักษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กชายนราวิชญ์ การวิจิตต์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายนิธิกร ชูทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงปวีณา ศรีนุ้ยคง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงปยธิดา รุ่งสมบัติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงอุมาพร กังสถาน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กหญิงเนตรดาว ชูด้วง

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีทวี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายธีรเดช แซ่เขา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงนนทชา ทองรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ แซ่หลี

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงพรธิดา เกลียงแก้ว

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงพรลภัส สุวรรณการณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงพลอยพิณ หนูพินิจ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงมนัสนันต์ หนูขำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายยงยุทธ ศรีสน

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงรัมภาบดี ประพงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงรินรดา คงแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงวริศรา เรืองหนู

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายศิวกร ไข่ช่วย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงศุจิกา พรหมมี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายสรณ์สิริ บุญรินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กหญิงสิรินทร์ญา เตยแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงสุนิษา เรืองแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๘ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงอังคณา น้อยดำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายเอกกวี จุงศิริ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายเอกนรินทร์ ไชยแปน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กหญิงกชกร รุ่งอร่าม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายคณบดี ตับเหล็ก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายชนกันต์ สาวินา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กชายชัยวัฒน์ วิจิตรโสภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ รักหมอ

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คงแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ ชูดวงแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายนนท์ปวิธ เพิมเดช

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงปริณดา นุ้ยจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายพงศกร ชัยชนะวงศา

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงพิยดา ผอมสง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายพีรณัฐ ช่วยสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายพีรดนย์ ช่วยสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กชายภูวนัย สงเหมือน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายราชันย์ พันธ์เพชร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงวิชชุดา สังขรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กชายอธินันท์ ชุมช่วย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายกีรติ บุญรอด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายกีรธร บุญรอด

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายธนพล สร้างตัน

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงปยนุช พลประสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงพรไพลิน ทองรักษ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายวีรศักดิ

์

พรหมมี
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายวุฒิชัย รุ่งสมบัติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขุนทน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายสวิตต์ ระงับ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองแปน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายจักรพันธ์ พุ่มพฤกษา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายณัฐวัตร เศียรอุ่น

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ ดำทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายอลงกต หนูขำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายโกวิทย์ เพ็ชรแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๙ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายจุมพล หวังโชคผดุง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๖
นางสาวพักตร์พิไล ชุมช่วย

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายอนุชา พลประสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๘
นายบุญส่ง เอียดสุย ๙/๗/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๐๙
นางปราณีต วงค์รักษ์ ๘/๕/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๐
นางสาวนุชนารถ นาคพันธ์

๔/๑๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๑
นายสุวิทย์ เกิดศรี ๘/๓/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๒
นายชินกฤต ตันสตูล ๗/๗/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๓
นางนิยดา ชาญเดช ๑/๖/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๔
นายสมศักดิ

์

วงษ์หิรัญเดชา
๑๑/๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๕
นางสาวสุนิษา แก้วขุนทอง

๒๙/๖/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๖
นายธีระยุทธ ชาตรี

๒๐/๙/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๗
นางสาวศศิธร ทองสม ๓/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๘
นางสาวสุจิตตรา แก้วขุนทอง

๗/๑๑/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๑๙
นางเบญจมาศ ฤทธิศักดิ

์

๓๐/๖/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทรสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงจรีณา อนุพงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายธรรมรัตน์ สงนวล

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายนิธินาถ กังเตีย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงพรพิมล สังข์แก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายสิทธิพล พรหมเล็ก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงสุธิดา ดำสี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญรอด

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายกิตตินันท์ สังขชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงณัฐติยา สุวรรณรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงณัฐรดี ภูมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ รอดทุกข์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงปณิดา ราชมนตรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงปริญญา เอียดฉิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายพรพิทักษ์ สงนวล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายพิพัฒน์ นวนไหม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงวรรณนภา นวลแปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายวิษณุ ดำแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงสิริรัตนา สังแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายอนุชา วรรณเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๐ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ จันทรโคตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพชรประคอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงอริสา เอียดสุย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงกันจนภรณ์ รุ่งเพ็ชรรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นพรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายณัฐดนัย เอ้งฉ้วน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงปทมพร เส็งสุก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายจตุรวิทย์ ณ พัทลุง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายจรณิทร์ หนูรอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายณัฐศักดิ

์

จันมาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงดารินทร์ เพ็งเกลียง

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายนันทกร สีสอาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ชูรอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงภัทรสุดา สุโสะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงอริสา เดชณรงค์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ปราบปรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ คุณสุทธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงภัทรภร ปุสวิโร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์เอียด

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายภูวนัตถ์ พลประสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงสิริมาศ บุญกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ หมืนหลัก

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ มะณีพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงนัทติกาล เจริญผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงพนิตสุภา ชัยปญหา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงพรทิพย์ นุ้ยเนียว

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายระพีศักดิ

์

เมฆเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงรัตนวดี แขกเพ็ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงรัศมีพร ช่วยเอียด

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายลาภิน รุ่งชู

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายอภิชา ผอมขำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายอภิวัฒน์ สุกผอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายอรรถพล เพชรช่วย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงเณศรา พลประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงณัฐรินีย์ เอียวสกุล

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๑ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายธนยศ สมัครพงษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงรัตนากรณ์ ทองฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ หอยหนู

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีนวล

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ อะกะบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงอภิญญา รัตนประดิษฐ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ โตบำรุง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๒
นางสาวจันทรา บุตรโท

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๓
นายติณณ์ ตันติโรจนกุล

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๔
นายปยะพงษ์ ไข่ช่วย

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๕
นายสมชัย ลัคนาวงศ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๖
นางสาวสุนิศา รอดภัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๗
นางสาวนกกรัตน์ มีแสง

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงกฤติยาพร ยิมเกิด

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคีรีวง วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๘๙
เด็กชายอรรถวุฒิ หมืนรักษ์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคีรีวง วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายเอกประวีร์ แสงคง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคีรีวง วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายวุฒิชัย ใจจ้อง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคีรีวง วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๒
เด็กชายกิตติพงศ์ ร่วมพันธ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงชนาภัทร เพชรคงทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงนุชจรี สุขรุ่ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายปญญากร ฤทธิชู

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงพจณิชา โท้ณพราหมณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปทุมสูติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หอยหนู
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายกันทรากร ทรัพย์มาก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงชริตา หนูเพ็ง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงดวงฤดี จินดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายธนทัต หอยหนู

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายธีระภัทร์ แท่นทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายวรากร ศรีนุ้ย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงชลิสา เมฆเรือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ตุกวุ่น

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายปฎิภาณ พรหมวิจิตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงวรัญญา แซ่หลง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๐๙
เด็กหญิงศิรภัสสร นิมดวง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๒ / ๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงอรอนงค์ พรหมแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ หนูปาน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงเบ็ญญาภา หมุนเอียด
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กชายฐานันดร แก้วกุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงลัคณา ฉลาดถ้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงเกวลิน นุ่นเกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงจิรัฐกาล ผลบุญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงภิญญดา ทองฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงรุจิภา อินทรทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายจักรรินทร์ นาคเล็ก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงณัฐญา แจ้งใจ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สมบัติทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงธัญสมร รักภักดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงนิศาชล อำพันประสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายพลกฤษณ์ แจ้งใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงภัชราพร ทองเกลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงภัทราวดี ช่วยเสน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงวิภาดา พลด้วง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ นิมโอ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ จิตตโภชน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงสุชาดา ลาภถึง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน วัดปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงธันชนก พรหมวิจิตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงอภิญญา มงคลรัตนเมธี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงกุมาริกา รักษามัน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ด้วงแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายณัฐนนท์ พัทยัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงดุสิตา สุขบ้านบอน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงนุตประวีณ์ ส้มเกลียง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายปญญากร สิทธิโกศล
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายปยังกูร คงสุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายมนัสนันท์ นิตย์พราน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงวรกาณต์ เมฆเกตุ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงวัชรีวรรณ อาจสงคราม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงวันวิสา นิจศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายวิชัยรัตน์ คงมัยลิก
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงวิลัยภรณ์ บุญครอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงศรัญญา รอดประโคน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงสมิตา รัตนประดิษฐ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายสิรภัทร ช่วยเสน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงสุภาวดี คงสุรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายโสภณ เรนเรือง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงณิชา ประหลาดมานิต
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายธนาดล พลผอม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายธนาตย์ รอดสุด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงนฤมล ตังเจริญตระกูล

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน มาลยารมย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายวรกันต์ วงศ์ชาลี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายวีรวัฒน์ ส่งเสียง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๕๙
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ สะอาด

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ เอียวสกุล

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๑

นางสาวเรณุกา รอดแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงปารนีย์ แก้วกุก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไทร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สิทธิภาพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายพิสิษฐ์ ชาวสวน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายกัมปนาท คงวัฒนานนท์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรขำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายณัฐภัทร กาญจาโน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ นำเยือง

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงชัญญานุช บุญยิง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๗๐
เด็กชายรัตพงษ์ หนูปลอด

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๕๙/๑๑๗๑

นายขจรภพ อนันตศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ วัดทุ่งทะนาน  

สต ๕๔๕๙/๑๑๗๒

นายนภสินธุ์ สินธนากุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ วัดทุ่งทะนาน  

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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