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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสตูล  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๓,๐๙๐ คน ขาดสอบ ๕๕๖ คน คงสอบ ๒,๕๓๔ คน สอบได้ ๑,๓๑๕ คน สอบตก ๑,๒๑๙ คน (๕๑.๘๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีนาค

๑๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายชวกร คลิงขาว

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายชัยภูมิ ต่อประโยชน์

๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายตะวัน พรมอุไร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายไชยวัฒน์ สังเมฆ

๑๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายณภัทร ขวัญทอง

๒๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายรพีภัทร พรหมกุล

๑๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงมนทกานต์ ชำนิธุระการ

๒๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงนันตา มากมา

๒๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงจิณห์จุฑา สายน้อย ๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงปณฑารีย์ มาฟู

๑๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงชยานันต์ กลินจันทร์

่

๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงชมพูนุช อุทัยเกษม

๑๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงรตนมน ไชยศิริ

๓๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงรัตนพร หนูแก้ว ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ช้างแก้ว

๑๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงศิรภัสสร ช่วยตระกูล ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงณัฐณิชา โถนารัตน์

๑๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงมุกรัตน์ดา ณ  พัทลุง

๒๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ สายน้อย

๑๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศกุลรัตน์ ชุมจันทร์

๑๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายสุรวุฒิ ช่วยแท่น

๑๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายสุทธิชัย คงมี

๒๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายชานน คล้ายสำลี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑ / ๓๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายพลากร ทิพยวารี

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายธนพันธุ์ เกาะสินธุ์

๑๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายพงศภัค จันทร์คง ๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายวรรณสิทธิ

์

นวลมะโน
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กชายภูริณัฐ คงถึง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายสุภัทร แก้วมณี ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายวุฒิชัย พานิช

๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงศิรภัสสร เพ็ชรกุล

๒๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงวรัชยา สันมาแอ ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงปาริฉัตร ยินดี ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายศักดิธัช ณารัตน์ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายปฏิวัตร ประโคทะสิง ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายจีระพันธ์ คงสุข

๒๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงมณีย์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงปณิตา พวงรัตน์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงภริศรา เหมือนใจ

๒๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงอินทร์ชนก ทองน้อย

๒๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายวนพัฒน์ บัวแสง

๒๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายภูวเดช เชนรัตน์ ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายธารา ทิพย์รองพล

๑๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงธัญมน นาคะอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงนภัสกร คงนฤนาท ๙//๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงพรไพลิน วงศ์อนันต์

๒๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงจันทกานต์ หนูหีด

๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงปริชญา ชุมประยูร

๒๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๐ เด็กหญิงณัชญาภรณ์ บัวนวน
๒๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไพรโสภา ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายกฤติพงค์ บัวเพ็ชร

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายจักรพงศ์ แก้วประเสริฐ

๒๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายสุชาครีย์ สวัสดิพันธ์

๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงดลพร คนกล้า

๒๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงผการัตน์ วิชัยดิษฐ

๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงปนปนัทธ์ มีแสง

๒๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงบัณฑิตา จงวิไลเกษม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายทวีชัย บุญช่วย

๒๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒ / ๓๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงเมทินี ทังสัมฤทธิ

่ ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายศราวุธ เขม้นการไถ

๑๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงดรัลพร แลต๋อง

๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงปาริชาต เนืองประภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองแกมแก้ว ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายกณวรรธน์ แสงจันทร์

๑๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายนนทวัฒน์ ละใบหมาดเด็น

๒๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปารอด ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงจันทร์ธนา สมบูรณ์ไอยการ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายอภิรักษ์ หนูหีด

๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายอรรถนนท์ จันอุบล ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายอภิศักดิ

์

แซ่จู้
๑๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายเจตพล ศิรินอง

๒๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายทิพากร เรืองศรีจันทร์

๒๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายวรางคณา สุนทนนท์

๒๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จอมบำรุง ๑/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายธนชาติ ปานลำเลิศ ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายธนพล ขุนศรี ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงภัณฑิรา โภชนกิจ

๒๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงอริสรา สุวรรณรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ รักขิโต

๒๒/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงนุชนาถ แซ่โหล

๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายธันวา แก้วพิจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงบุษรา ผิวเหลือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงอนุสรา รุ่งเสรีกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงปนแก้ว ผิวเหลือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรกิตติวัฒนกุล

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงเปรมฤดี ศรีสิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา มณีแจ่มใส

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงณัฐสินี ไกรรักษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจงหัว วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายพงศธร ทองแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหัวทาง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายคเณศชนมน มงคลศิริเจริญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหัวทาง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายทัตเทพ คงสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหัวทาง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงอิสราภรณ์ เดชภูมิ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหัวทาง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงพิมพ์อัปศร แก้วศรีสังข์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านหัวทาง วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ อิมแสงทอง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายระพีพัฒน์ บุญโสม

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงสิรภัทร เกตุทอง

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ขยันงาน

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงธมกร สุขราษฎร์

๐๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เครือมาก

๐๕ / ๐๗ / ๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายสิรวิชญ์ โฆษิตสกุล

๒๔ / ๐๕ / ๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ สารสุข

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายอริญชัย ซอเจริญ

๑๐ / ๐๔ / ๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายไผ่ตรง มากจันทร์

๒๑ / ๐๕ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงนิลาวัลย์ คงเปย

๒๖/ ๐๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายชยุต แซ่หวัง

่

๒๕/ ๐๒ / ๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงปญญาพร สุขทวี

๑๐ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายภานุพงศ์ ตันติวิวัฒน์กุล

๒๘/ ๐๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายช็อปเปอร์ ภู่สาย

๒๗ / ๐๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณรัตน์

๐๔/ ๐๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง
วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ภู่สาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงฐานิกา สามเสาร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายธีรภัทร์ เรืองมาก

๐๙/ ๐๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงเจนจิรา หล้าเก็ม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงจารุมญชุ์ หาสา

๒๑ / ๐๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายอณัสฐชา คงทอง

๒๒ / ๑๒/ ๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายศักย์พล นุ้ยแหลม

๐๘/๑๒./๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายธิตินันท์ กรวยทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง

วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงธวัชชัย อาญา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายสำเริง ปานประทีป

๑๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านศาลากันตง วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายธนกร ละอองวิจิตร ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายนัธทวัฒน์ นาคบรรพต

๑๙/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายกันตพงศ์ ชนะภัย

๕/๑๐/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายรชต ใจเพชร

๑๒/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายณฤต หน่ายสุวรรณ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พลายชุม ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายชัชชวิน สิริพร ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงนลินลิตา เต็มศรี

๒๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงอนันตญา ชูธานี ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๔ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงทัศวรรณ ศรีเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงอนุธิดา สมศิริ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงกมลชนก คงพรหม

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงภูหงส์ โสบุญ

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงพนิตพิชา พุมมณี

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงขวัญจิรา สกุลเจริญพงศ์

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงกรวรรณ หนูช่วย ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายภูริภัทร์ สิงคะสุวรรณโณ ๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายพงศกร ธรรมเพชร

๑๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายศรันย์ภัทร เลพล ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายปกรณ์ แก้วเมฆ

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายณฐปณต อึงรัตนากร ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายปภาวิชญ์ บรรทิโต ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายปภาวิน วิริยะจีระพิพัฒน์ ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงณัฐริตา แก้วจันทร์

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงชนินาถ ชอบแต่ง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงจิตติมา ดวงพัตรา

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เกตุแก้ว

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงสุภิดา บุญอินทร์ ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงนัชชา แก้วบุญส่ง

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงรัชญา รุ่งพรหม

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงกชชิยา ภูมิวิทยา ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายศุภณัฎฐ์ สมใจ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายพงศกรณ์ สุวรรณ

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายบารมี หนูสง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่เห้ง ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงนำหวาน คำอุดม

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพัชรกัญญ์ วิศาล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายธัญยธรณ์ พรหมสุวรรณ์

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายภัสกร เงินวิลัย ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายระพีพัฒน์ แดงแย้ม

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงธันชนก ฤทธิบัว

์

๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แพ่งเพ็ชร

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงธัญพิมล แก้วกูล

๑๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายกนธี ขวัญเซ่ง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๕ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายณัฐชนน พันธุ์มณี ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายสุริยา แซ่ห้าว ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธีรัตม์ ปานยิง

่

๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ยิมเย็น

้

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายกิตติกวิน ศรีสุขใส

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ อดิศักดิภิรมย์

์

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สัจกุล ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงธีรนันท์ แก้วจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงอนันตญา มินชะ

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงชนัญชิดา สุขไชยะ

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงศุภานันท์ สังข์ช่วย ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไชยมะโณ

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกนกรดา อินทานุกูล

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จิตประพันธ์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุวรรณรัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายอาชวิน โยมเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายพีรดนย์ จันทกูล

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายศุภสรณ์ ตรงจิต ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงภูริชญา ชุมทอง ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงภัทรจาริน จ่าพันธุ์

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ วนสุนทร

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงปณณวฤนท์ จันทสระ

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงภัทรพร พงศ์นฤเดช ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงพิชญา มณีพรหม

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงณิชกานต์ นิชพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายภูตะวัน ขจีรัมย์

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายธราวุธ พินันโสตติกุล ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายหิรัณธ์ หิรัญกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายยุทธการ คงแคล้ว

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายณัฐดนัย สุขธร

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายนิติกร ผ่องสุวรรณ ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายเขมณัฐ ยายมาก

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายสรวิชญ์ มานก

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงณิชานันท์ เซ่งสวัสดิ

์

๒๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงถนอมทรัพย์ มีบุญ

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๖ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงภูริชญา โสบุญ

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงวรลักษณ์ ฆังคะมะโน ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงสาธิกา รัตนพงศ์

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงธนัญชนก ถิระผลิกะ

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงจิณห์จุฑา เอียวสกุล

้

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายภาณุพงศ์ แสงแช่ม

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายณภัทร เจริญกิจ

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายสรวิศ ชูศรี

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายอชิตพล ดอนรุน

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายจิรันธนิน เบญจไพบูลย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายสุวภัทร หัสคุณ

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธราธิป คงนวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายสุริยา จันทร์มา

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายศุภณัฐ ปราบณรงค์

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายพงศ์ปณต ชืนกิจรุ่งเรือง

่

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงอัจจิมา จันทรกุล

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงพริริสา พินโท

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงกันฒ์กวี แก่นทอง ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงวิลาสินี เพชรประวัติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงสัฐยาภรณ์ กัวพานิช

่

๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นักรบ

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงมาริษา ขุนเพชร

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงนิกข์ปวีณ์ ทองบาง ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงณิชารีย์ จิตประพันธ์

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

ห้วนก้ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายธนกฤต หนูสงวน

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายพัชรพล พวงรัตน์ ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายสิทธิโชค แสงจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายกลวัชร ผิวเหลือง

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายธนากร รุ่งเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายธิมากร จันทร์คง ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายวุฒินันท์ แก้วไพศาลเจริญ ๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ จุทอง ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายพีรณัฐ เจียงศรีภัณฑ์

๑๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายศุภชัย กาฬวงศ์

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๗ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายปภาวิชญ์ คงยะฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายธนกฤต เพชรสงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงวาสนา ยิมห้วน

้

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงณัชณิชา อังสุภานิช

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปทมพร เกลียงคง

้

๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มากคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ หมานแพทย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอรวรินทร์ อรชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงจินดามณี

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ รอดอ่อน

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงศิร์กานต์ คงแก้ว ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายณัฐนันท์ สุวรรณ์หงษ์

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายกายสิทธิ

์

กาเลียง

่

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฮ่องสกุล ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์เจ้า ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายธนธัส แก้วจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายพลอนันต์ เพียรทอง

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายวิภู หิรัญญสมบัติ ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายสุรบถ สุขแก้ว ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายสุทธิภัทร์ นัทธี

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายอภินันทน์ สิตะพงศ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายธีรเมธ เอียดสงคราม

๑๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายยุคลเดช เรืองสังข์ ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงณิชา จรัสวิโรจน์

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงชมัยพร ขุนราช

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยสวัสดิ

์

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายฆฤณ จันทะโชติ

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงจิณณพัต ชูสิทธิ

์

๒๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงธัญพิชชา เกิดมี

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงรัญชนา แดงฤทธิ

์

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสุวิจักขณ์ ยอดแก้ว ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงปุญญิศา รูปโฉม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงเปรมยุดา รัตนบุรี

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายสพลดนัย ผิวเหลือง ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๘ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงณกุล บัวปลอด ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงธนภร เทพเสนา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงบุลพร บุญนวล ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายเชฏฐา รอดแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายธนกฤต จันทะมะโน

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายกฤติน ตันติพยัคฆ์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายสุเยนทร์ ริยาพันธ์

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงรักษิณา เจนใจ

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายฐาณวัฒน์ นุ้ยมา ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายพายุพัด โกวิทพิทยาการ ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายคุณานนต์ มาศภูมิ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายชาญวิทย์ ธรรมเนียม ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายจิรกิตติ ลิมวิริยะกุล

่

๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงกานต์มณี จันทร์พูล

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๔
นางจิรนุช อุทัยแจ่ม

๓๑/๕/๒๕๒๐
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๕
นางสาวสมใจ งามสนะ ๗/๑/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๖
นางอุมาภรณ์ สุนยานัย ๔/๘/๒๕๒๘ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๗
นางสาวสุริยา จันโสด

๑๐/๔/๒๕๓๑
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๘
นางปุณณภา เสมสม ๓๐/๑/๒๕๐๒ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๘๙
นางสาวมณิภา จิตนุ้ย ๑/๗/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๐
นางวารุณี เรืองรักษ์ ๘/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๑
นายพรพิพัฒน์ ไชยสวัสดิ

์

๒๔/๓/๒๕๓๕
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๒
นางคณิศร แต่สกุล ๒/๙/๒๕๒๖ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๓
นายถิรวัฒน์ คงจันทร์

๒๑/๒/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๔
นางสาวฐิตาภรณ์ ช่วงเพ็ชจินดา

๑๘/๗/๒๕๓๓
โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๕
นางสาวพรชนก มากชูชิต ๒/๓/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงปาริตา ชุมเอียด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายแทนคุณ อยู่ฉำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญช่วย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายอชรายุ ศักดิสิทธิพร

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงชัญญานุช บำรุง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายวริทธินันท์

์

ประสิทธิชัยชาญ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ โอนิกะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงกมลชนก เพ็ชรประคอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงนภาวรรณ มากมูล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๙ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงนฤมล กึกก้อง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายกิตติพิชญ์ วิชัยธรรมธร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงเปมิกา บุญชัก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายคณาศ์ธิปฐ์ คงชู

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงชลิณทรา มงคลศิริเจริญ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายณัฐวัตร สะอาดแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายรณสิทธิ

์

ละอองโชค

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงอณันดา ขันแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายศุภณัฐ หวังนุรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพิชญาภา อิสระทะ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงแพรวา รักษ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายณัฎฐกร รอดแก้ว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสิริมา เส็นเนียม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงนันทกานต์ เดชะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ขุนศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงชาลิสา ทองซ้วน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายสิรดนัย นาคสงฆ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๒
นายอัคริมา ศักดิสิทธิพร

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกมลชนก เรืองแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงนารีรัศ โนรดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายภูมิพัตน์ นานำเชียว

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายศิวตา ผิวเหลือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายนิวัศกรณ์ ณ พิจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงพิมชนก ภานุเมธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายรติพงศ์ รังสิโยภาส

๑๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงวาสนา พงษ์พัฒน์

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๑
นางสาวอัจจิมา พ่วงแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๒
นางสาวฐิติมา วรรณศรียพงษ์

๑๒/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายกณวรรธน์ ศรีสุขใส ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายธนชาติ สินทรัพย์ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภูคิน คุมเคียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ บุญทิพย์ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงลัคนาภรณ์ โกมุท ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงศจี สุรฤทธิพงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงชญายน หนูเนตร

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๐ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงศิรภัสสร มีทองขาว ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงอรัญญา ยีสุ้นแสง

่

๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงสุพิชญา เจือบุญ

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงบัณฑิตา รักษ์แปน ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมทิน

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงวรรณสา ม่วงปลอด ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงสุชาดา ทองขวัญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ก๋งเซ่ง ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ วันซ้วน

่

๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงปนัดดา จอมชิตกลำ

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุชัญญา แก้วอารี

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๑
นางสาวณัฏฐิณี ผลทวี

๘/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๒
นางสาวอรวรรณ ชูศรี

๑๕/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายภควัฒน์ แก้วมณี

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๔
นางสาวภูสุดา เอียดเฉลิม ๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๕ นางสาวนภัสถ์ประภา
แก่นจันทร์

๒๕/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๖
นางสาวเจมิกา สุเมโธกุล ๑/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงกาญจนา พรหมอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงวิชุดา มณีฉาย

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายฐาปนน หงานบุญ

๒๙/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๐
นางสาวพันพร เพ็ชรสุก

๒๐/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๑
นายอลงกรณ์ เพอริตน์

๒๖/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๒
นายทรงยศ สุวรรณจุณี

๑๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๓
นายกิตติพงศ์ แก้วมณี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๔
นายพงศ์ปณต จุลมณีโชติ ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๕
นายชวนากร ตันทเสนีย์

๒๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนสตูลวิทยา พิทักษ์คลองขุด  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงมานีวรรณ เชิดชาย ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงจารุวรรณ ก่อกิมเส้ง

้

๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายพรรณวัฒน์ เพ็ชรมณี

๒๔/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายวรชิต ชุมประยูร

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงนฤนาถ ทิพมาตร ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายคุณครับ ธีระกุลพิศุทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

แฮ้วจินดา
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายศิรวิทย์ รุ่งเรือง

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายวิทวัส รุ่งเรือง

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๑ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ชุมทอง

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ศรีระพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายอภิรักษ์ ชะลูด

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงศศินันท์ ฉัตรเรืองศักดิ

์

๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นวลปาน

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงเกตน์สิริ ชูสุวรรณ์

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงกนวรรณ อ้อมนอก

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงเนตร์ดาว เตส่วน

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายเอกมล ปนทองพันธ์

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายขวัญชัย ทองสำราญ

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายภราดร พรหมรักษา

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายชัยณรงค์ ชูเกือ

้

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายไชยวัฒน์ นวลจันทร์

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงศานติบูรณ์ ทองจิบ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ชูคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กงทิพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๑
นายอนันตชัย รัตนบุรานนท์

๒๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายรจิตขวัญ ชีแก้ว

๑๔/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายนภัส ดำสงค์

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายอักษราภรณ์ เรืองสุวรรณ

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงจุไรภรณ์ ทิพย์กองราช

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงศศิธร หลิกแก้ว ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณฤทธิ

์

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 หน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายปภังกร ทองเพ็ง ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ อินทรามะ ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงธัญยธรณ์ ทิพย์เสนา

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายนิพิศพณษ์ ราชนิยม

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายพงษ์ศิลป พงษ์พัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายกฤติน แสนเขือนแก้ว

่

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงณัฏฐริกา วัฒนกิจ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายภูธเนศ บุญงามขำ

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายวุฒิภัทร ศรีสงคราม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายธนพล ไข่มูสิก

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงปภาพินท์ ปากหวาน

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงเนตรนภัส คงเย็น

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองขุด มงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๒ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงชนันธร สุขทวี

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงเปรมภิกา สุยะราช

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงรินรดา สุทธิเทพ

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๓
นางสาวจิราพร รุ่งเรือง ๖/๘/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงสุพัตรา พูลแก้ว

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาวศศิธร วงศ์ศิลปไพศาล ๕/๗/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๖
นางสุภาวดี แก้วเนืออ่อน

้

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงศุภิสรา ทองรักษ์

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปยนุช อุไรวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงสุพรรณษา หวานเสียง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายอัษฎาพงศ์ กัวเฟอง

้

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายเขมชาติ ดำแปน

๒๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงนฤมล อินธิเสน

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงสุพัฒตรา คงมี

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายพันพิพัฒน์ อ้นทอง ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายขวัญชัย สังข์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงเอวิตรา หอมเหมือน ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ หมัดหลงจิ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายอานนท์ มากมูล ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายวัชรพงศ์ สีเงินยวง

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๐
นายสรนันท์ เทียงดาห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายศุภฤกษ์ บริเพ่ง

๑๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงสุวรรณา หมันหา

่

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงจิรฉัตร สุทธิเทพธำรงค์ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายนัฐวัตร โกติกุล

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงวินิศา ไชยวร ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายณัฐพล รัตนฉวี

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายปรเมศวร์ ขุนจางวาง

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ปนสกุล

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายธนากร โพธิหนองโคก

์

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ คงนคร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ สุวรรณมุนี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายอดิศร เหล่าสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายภูผา ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงปณิดา หนูเอียด

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๓ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงศุภกาญจน์ มากิตติธร ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพิชญา คงมัน

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงอุไรพร เย็นทัว

่

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงอุรชา ชูสุวรรณ

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายอรรถพร อ่อนสาลี

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายธนญชัย งามกำเหนิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหน้าเมือง วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๑
นายชิษณุกฤษฎ์ โกยกุล

๒๐/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๒
นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว

๑๒/๔/๒๕๓๗
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๓
นายฐาปนา ดวงมณี ๗/๑/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๔
นายวรชัย คงทอง

๖/๑๒/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๕
นายธีรวัฒน์ ดำหนู

๒๒/๒/๒๕๓๒
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๖
นายศาสวัต สงแสง

๑๔/๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๗
นายจรัส กุณโรจร

๑๗/๔/๒๕๓๔
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๘
นายสยาม สุขเกษม

๒๗/๑/๒๕๓๕
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๕๙
นายวิเชียร จำปาแก้ว ๓/๖/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๐
นายธวัชชัย จักรกาญจน์

๒๑/๖/๒๕๓๖
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๑
นายระบิล กัวพานิช

่

๒๘/๑/๒๕๔๒
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๒
นายอรรถพล อนันทะกูล ๑/๔/๒๕๓๔ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๓
นายสมชาย อรน้อม

๑/๑๐/๒๕๑๗
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๔
นายอนิวัฒน์ ผลบุญ ๒/๓/๒๕๓๙ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๕
นายสุรชัย เมียนเพชร ๕/๒/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๖
นายประมวล หอมบุรี

๒๗/๔/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๗
นายคนอง จุติภาคโสธร

๑๐/๑/๒๕๑๘
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๘
นายดามรัก ลิมวัน

่

๑๒/๖/๒๕๒๗
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๖๙
นายอรุณชัย หนูทอง ๔/๑/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๐
นางสาวเพ็ญพร ศรีเปรม

๕/๑๑/๒๕๒๙
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๑
นางสาวเพ็ญศิริ คงสม

๒๒/๕/๒๕๒๒
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๒
นางสาววันวิสา ปองแท้ ๓/๗/๒๕๔๑ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๓
นางสาวสุภาพ อัญชลี

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๔
นางสาวยุวธิดา จาโร

๒๖/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๕
นางสาวจำเปน บุญประเสริฐ ๔/๘/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาวสุพิศ กสิคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๐๓

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๗
นางสาวสมจิตร ศิริมุสิกะ

๑๒/๙/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๘
นางสาวศศิธร วงษ์แก้ว

๓๑/๕/๒๕๓๑
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๗๙
นางสาวอมรรัตน์ ยอดเกลียง

้

๘/๕/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๔ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๐
นางสาวอัยลดา สุวรรณรัตน์

๒๔/๘/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๑
นางสาวสุวรีย์ ดวงเสนาะ

๑๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงดัชรี ดิษฐภักดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงประภัสสร กออวยชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๔
นายชยุต เลิศเมธากุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๕
นางสาวสมหฤทัย เสาะสุวรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๖
นางสาวมัลลิกา ศิริพันธ์บุญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๗
นางสาวโชติกา นันทวิสุทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๘
นางสาววิภาวนี จรัสเกือกูลพงศ์

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายธารทอง คงพรหม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายสิรวิชญ์ สุทธิพงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงนนทญา เพชรคง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายภัทรพล กุลมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๓ เด็กหญิงณนิจพิชญาป รัตตน์โชตวัฒนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงนภัทร ทิพกองลาด

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายธนภูมิ ไชยสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายสุจิณณา สุระกำแหง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายเวสสาราช ผาแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงมัญชุนันท์ ยีสิน

่ ้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปรีชาหาญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกัณฐิกา ทศานนท์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายยุทธพิชัย เยียงยุทธพิชัย

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงธมนพัชร์ หิรันย์ณรงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงจิตตกวี แก้วบัวสา

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงนภัสสร รัตนสุวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๕
นางสาวนพวรรณ์ ศรีสุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวนันท์นภัส แก้วคงทน

๑๓/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายพชรพงษ์ ขวัญนิคม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายพัขรพล แซ่หลิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกมลชนก หนูละออง

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงพิณวดี รันตกาญจน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายปญวัฒ อธิวัฒนาธนกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายพงศ์อมร แก้วอุพัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงธฤษวรรณ ลิวคุณูปการ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงธีร์จุฑา ว่องภาณุสกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๕ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงอานันตยา กระจ่างลิขิต

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตันติเวชวรกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ สังข์คง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

แซ่จิว

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายภัทรชัย รักทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่จิว

๋

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงอรอนงค์ ขาวผ่อง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายวันเฉลิม ประพฤติธรรม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายประชา สุวรรณจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงภัทราวดี จารุลักขณา

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงกนกกร ผาระการ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้านแดง วังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายศุภชัย เขียดสง

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านส้านแดง วังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ มอมไทรัตน์

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้านแดง วังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงจิระอนงค์ หมืนสุวรรณ

่

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงจิรัศยา ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงอิษฎาพร ทองสุข

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงสิรภัทร บุญรังษี

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๒ เด็กหญิงปรากายมาศ อำไพฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ เส้งหนู

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายจิรภัทร ย่องเซ่ง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายเอกพงศ์ ขุนชี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงจิดาภา บุรุษ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงสุนิสา สุนทร

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แดงนวล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงขวัญชนก เรืองญา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
วัดเขาขาวพัฒนาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๐
นายพิมล โชติพานิช

๒๑/๖/๒๕๒๑
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

วัดเขาขาวพัฒนาราม
 

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงนาฐเนตร บูเอียด

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงวริธญา เพชรจำรัส

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงพิมพกานต์ มุสิโก

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายชัยณรงค์ แก่นบุญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธนธัส เกษแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ นิลตีบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ รามวงค์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงอารียา เนียมไหม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกชกร ไชยรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๖ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงภัทรจาริน สิทธิสาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงอรทัย วุ่นดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงศิรภัสสร สารุโณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงจุราลัขณ์ แซ่ลิว

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ชูช่วย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ด่านเท่ง

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงศศิประภา เพ็ชรจำรัส

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงวนิดา คงทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ช่วยราชการ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายภูรินทร์ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายอนิวัตร แก้วสุวรรณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ คงช่วย

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงพรหมอรชร ศรีรักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายกิตติภูมิ เดชรักษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ สุวรรณชาตรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที 49

่

วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันทจักษุ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที 49

่

วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงอรจิรา จันทรศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที 49

่

วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงอัยเรศ สนิทมัตโร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที 49

่

วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงเมษา สว่างเพชร

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที 49

่

วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายณัฏฐพล คงบุญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที 49

่

วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสาริกา สังสีแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที 49

่

วัดราษฎร์ประดิษฐาราม

 

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายชิษณุชา เพ็ชรจำรัส

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายธีรภัทร์ พัสสระ

๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายวีรพงศ์ โค้ยเซ่ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงกัญญาภัทร สงฆ์สุวรรณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงนรีรัตน์ ไชยเพชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงภัททิยา จันทภาโส

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงศศิธร รอดดวง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงวิชิตา ลาพีนี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงสุนิสา แสงนวล

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงหัสฤทัย ชูเล่ง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายปรัชญา เนียมเกตุ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงสรัญญา บุญส่ง

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงสุชานันท์ รอดแปน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงโสภาภรณ์ หนูฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๗ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงธนัสธญา เดชกุมพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายคฑาวุธ ทองขวัญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จดจำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายณัฐภาส สุกแดง

๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายบูรพา สมภู

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายภาณุวัชร์ คงสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงอินทร์ธิดา หนูแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอรชุณ ยิมย่อง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงอรวีณ์ สุขใส

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายภูวนารถ ดำรักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๕
นางสาวอาภัสรา วิจิตต์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายพรรษวุฒิ ปรางสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงจิราภา ชูแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๘
นายศักดิชัย

์

ย่องบางไทร
๒๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๕๙๙
นายสุพจน์ สมโพยม

๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๐
นายรณกร สุวรรโณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๑
นางสาววราภรณ์ ชิดชืน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๒
นายนันทกร ขวดปลอด

๒๙/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๓
นางสาวรัตนาภรณ์ มะลิทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายฐิติพงศ์ ฤทธิไพโรจน์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ ร่วงราช

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายเจษฎา ชนะศรี

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงปวริศา จิยาเพชร

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงปานไพลิน สุขสุวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงวันวิสา ช่วยคำ

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงจิรวรรณ ลันสิน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงวริศรา ปนแตง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุนิสา สังข์ปลอด

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายอนิรุทธ์ พราหมณ์นาค

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงปณฌพร ธรรมโชติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงศรุตา ชูแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายอดิศร เหมือนเล็ก

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงวรรณวรี เทพอุบล

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงลักษมณ เวชชูแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงเกศแก้ว วิชัยดิษฐ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๘ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงนุชวรา ช่วยเพ็ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงแพรไหม เผ่าช่างทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นวลเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายณัฐนาธรณ์ โกวาป

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวรัญญา แก้วน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงชนิดาภา พัฒนพงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านควนล่อน วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายชินกฤต ทิพยมณี

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงณัฏฐา หาญณรงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ พรหมทอง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายชยพัทธ์ จันทสุวรรณ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายสุจินดา พลภักดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายนัฐวุฒิ โชติโย

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกฤติพงศ์ แสงดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงกรลดา มะเด็น

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงจันจิรา เพชรแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงสุทธิลักษ์ หาญณรงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงมนธิดา ขุนจางวาง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำดำ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงกชกร มากวงค์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงกรกนก จันทร์จุฬา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงนภสร นวลแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ โคสา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงกวิสรา ชุมวงศ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายกิตติชัย ยิมย่อง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ นุ้ยสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงธาดา สุขแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงเปรมชนก คงอินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินแก้ว

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายพรเทพ คงอินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงวันวิสาร์ ทองช่วย

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงวนิสรา มีชาวนา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงสุธาสินี จินดามณี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงชิตยาภรณ์ มณีรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงศิริกัลยา ขุนชี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงธัญรดา จารสีเพ็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๑๙ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายปุญญวิชญ์ หลำสะ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ย่องลัน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายชวนากร โต๊ะหมัด

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงทัศนีย์ ปานมี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงรังสิมา ชูทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายจตุรภัทร รมทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายธนพนธ์ สุวรรณชนะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงบุษกร พรหมศร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงภูริชญา เลขานุกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายชานนท์ สิงห์ราช

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายปรเมศ เทพรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ทองนอก

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวีระชัย ใหม่เต็ม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

แสงสว่าง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายจิรภัทร หนูเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายณัฐพล คงมี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายธนกฤษ สุวรรณรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายนฤนาท ชูหนู

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายปวริส พรหมชูแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายปยะ อรน้อม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายสุทธิรักษ์ เจริญพงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสงศรีธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงชญาดา ทังคำ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงปนัดดา มุธุศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงศรสุนีย์ พุทดำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงศิรภัสสร แซ่ลิว

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แย้มใจดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายชนาธิป แก้วรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายภัควัต ศรีนวลนิม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงกชกร สุวรรณโณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงนลิน สินศรชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงนุชรี แดงขันทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายอนุวัตร คงเพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงนริสรา สุวรรณรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๐ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงชนกานต์ ศิวิพันธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงวณิศรา ขวัญเขียน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุพิฌชาย์ หนูทอง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายธนวินท์ ชุมละออง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ พันธช่วง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงศรุตา ศรีเพชร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงธนพร คังฆะมณี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนฤภร คังฆะมณี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงจงรักษ์ สิทธิศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายกันตวิทย์ หมานเหล็ก

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายณัฎฐชัย คูณสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ สุกแดง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายธีรวัฒน์ นิลวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายบริณต สวนจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ สุวรรณรัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายอภิสรณ์ แก้วพิบูลย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีนวลขาว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงรวิสรา แดงเหมือน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา สุวรรณชาตรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุญแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีขวัญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายวรินทร สุขมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายสราวุธ คงปาน

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายอลงกต เดชรักษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงศุภิสรา มาช่วย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ เสนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายรัชพล ไกรสนาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงปญญดา นานช้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงจุฑามาศ แคล้วคลาด

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงปาริฉัตต์ สงศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงสุภาวดี พรหมเวียง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงกรวรรณ สุยสุทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๒ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สงศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณโณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ วิลามาตย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๑ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายธนวิชญ์ ชุมละออง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายนิพนธ์ ดิดสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงปรียานุช หลินมา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐพงศ์ คงชุม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงเสาวรส แก้วขอมดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายชานนท์ อนันต์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายธนสิน แก้วพูล

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รอดไฝ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงเกวลิน เกลียงกลม

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายพีระภัทร ชุมฉิง

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บงกฏ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพียรชอบธรรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงอลิสา อ่อนมาก

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายวชิรหัตถ์ ดำนุ้ย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงประภาพร คำแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ นานช้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงปวีณา หนุนพล

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายธีรภัทร ศรีวัง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายณฐพร จันทโร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายคุณากร คงพันธ์ทะระ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายนพวิทย์ จันทโร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสิรามล ชูมล

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ อิสโม

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงนรีกานต์ อริยะพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายศรัณย์ เชือเพชร

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงเฉลิมขัวญ อินทร์พรหม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงวรนุช สุวรรณโณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายกิตติกานต์ พันธ์ฤทธฺ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายธนกฤต เต็มตระกูล

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายจิรพนธ์ วิสะมิตะนันท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายภานุมาศ ช่วยป

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงลลิตา ล่องแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รุ่งธานี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงอรทัย หวานชืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงพรรณวดี โยมลาภ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๒ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายเจษฎา แซ่กวนยิน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายสันติพงศ์ อัตตะ

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงสิริกัญญา สงสิงห์

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงสุวภัทร รัตนวรรณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายพันธวัฒน์ เอียดปู

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุนยานัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงเขมจิรา เฉิดฉิม

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงพัชรี พัสสระ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงนันทวัณย์ บุญโร ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงปณิตา เทพฉิม

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายวัชรพล สุวรรณทวี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์ปล้อง

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงภูษณิศา ชุมแก้ว ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงอลิสา จันทร์สกุล ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายพิเชษฐไชย เถือนทิม

่

๒๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงปาณิศรา อมรชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายวราวุฒิ หนูชูแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงกฤติยา เพชรรักษ์

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายพีรนัฏ อนันตเสนา

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงไปรยา ชูสังข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายธนบดี ศรีภักดี

๒๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงนัทธมน จรียานุวัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงนภสร สิทธิชัย

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายสิทธินนท์ จุลสุวรรณ

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงถาวรีย์ ชุมตรี

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงอภิญญา ทองสุข

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายณัฐกร ทองเอียบ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายกาลัญู กัญยะโสภา

๒๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๘๙ เด็กหญิงบุญธิติญารัตน์
อยู่เจริญ

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายณัฐนัย พงษ์มาก

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงเขมิสรา พูลรัตน์

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงพาวิณี รักทอง

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ โคกเขา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายศราวุฒ ห้องเม่ง ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๓ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงนิชนันท์ พร้อมมูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แก้วประชุม
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทรปลอด

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอรปรียา คงสง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายพีรภัทร ช่วยป

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมสมาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงกัญญาณี นกเทศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายเจษฏากร ชูตรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายวงศธร อ่อนมาก

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ผุดผ่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายชุติวัต ภาคทวี

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทวีสุวรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายนิติธร แก้วแจ่มแจ้ง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายสรวิชญ์ พูลแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายสรณัฐ พูลแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายอธิป บุญชู

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายธีรภัทร อินสุวรรณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายจีระวัฒน์ จันทร์แก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายอภิรักษ์ สุกใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายกล้า พิมลศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุนิสา คงดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงฐิติพร เม้าตุ้ม

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสิราวรรณ ชุมดำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงวรกมล มาเอียด

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงไอวาริณ ชนฤทธิเอียด

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงนภัสสร สุขโข

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสาริศา รสหวาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทวาสิโก

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพัชรพร เมืองปาน

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายนัทธพงศ์ ผ่องแผ้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงวรินธร เพชรรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายณัฐพล สุกใส

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพจินดา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายเศรษฐพิชญ์ จันทร์เอียด

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายชวลิต สุขแสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๔ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายสมประสงค์ คำเสียง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่เจา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายนภดล ยืนยง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงปาลิตา สงค์แก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายกิตตินันท์ วิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงปณฑิตา ทวาสิโก

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๖ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
พวงสุวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ จันทสุวรรณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธวัชชัย สุกเกลียง

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายปารณัท คงขาว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

หนูขวัญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายสืบชนก์ ยืนยง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงจุฑามาศ นิมวิมล

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงชยากร หนูบัณฑิต

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายสวพล ดำสีไหม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายจักรีวัตร ศรีทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ท้าวซุ้น

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายอุทัยภัทร ทองเกลียง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงสุนิสา คำแดง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายณัฐวัชร ตุลยนิษกะ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงสุรจิกานต์ คงชุม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงกรรณิกา หนูด้วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ อ่อนปาน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายณฐพงศ์ เกลียงกลม

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายชัยณรงค์ ประญัติวงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงพัชราภา ดำแปน

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ปยะมิตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงเบญญาภา อนันต์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงเกณิกา อภิสุภาพ

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ บัวหุ่ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ปนเมฆ

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๑
นางสาวมณฑาทิพย์ เรืองศรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายชินภัทร์ มากดำรงค์กุล

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ เขตวิทย์

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายนันทพงศ์ ดำเอียม

่

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๕ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

พงศ์แผ้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงลักษิกา สงวนลม ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงสุชาวดี เอียดเฉลิม

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงชญาดา สะอาด

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายกนกพล ไภจินดา

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายกฤตเมธ แก้วสลับล้วน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายกฤษณะ ช่วยนะ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายจักรพันธ์ มากมูล

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายชัยโรจน์ หนูช่วย

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายณสันติ สงวนลม

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายวรัญู กลับอำไพ ๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายญาณาธิป อินชุม

๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายรัชพล อินทร์มาก

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายวุฒิพร หนูช่วย

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายพีระพัฒน์ ชัยรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายปพนธีร์ จันทะโร

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายภานุเดช ทองปาน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงพิชชาพร ขุนชำนาญ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรมาก ๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงสุชาวลี พลประสิทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุทธิพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงสิริมา หนูยี

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายชนาธิป จันทระ

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ ชัยสวัสดิ

์

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายธนภัทร สุกใส

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 1 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายกิตติวัฒน์ แสงศรีรัตน์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายนราวิชญ์ สองแก้ว

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายราชพฤกษ์ มาละวรรณโณ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ สังแก้ว

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงปยธิดา สังวาล ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายณฐพงศธร ชัยสวัสดิ

์

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงชนธาร ท่อนทอง

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายทักษ์ดนัย แสงศรีรัตน์

๒๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายแทนคุณ จามจุรี

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงภาวิดา ชัยสวัสดิ

์

๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๖ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๐
นางศรีสุดา รัตนะ

๒/๑๒/๒๕๒๐
โรงเรียนผังปาล์ม 3 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ จุลราช

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงคณิสสร ล่องเลือน

่

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายธีรเดช เกลียงกลม

้

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกลียงกลม

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายกฤษณวงศ์ กระไรภูมิ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายธิติวุฒิ ศรีเชย

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ใจสมิง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงเมธาวี ชูเจริญ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงศรัญญา นิสัยมัน

่

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายปณณธร เทพเสาร์

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นวลละออง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงพุทธธิดา จีนเตียง

๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงพรลภัส เพชรทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วงษ์แก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายสนัน

่

ขันธเกตุ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ช่อมณี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงชนาพร ราชมล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงพรรณพิลาศ ชูเจริญ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงกอรอเมาะห์ ชูฉางหวาง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา เขียวระยับ

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายอานัส อนันต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายพัสกร เอียดปู

๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงปรารถนา ทุเรศพล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงกรกนก บรรดาลทรง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผังปาล์ม 4 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ เอียดเสน

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 7 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงปยะพร กิมถ้าย

้

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนผังปาล์ม 7 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงสิรินันท์ สิงหพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผังปาล์ม 7 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายศิรวิทย์ หัสดิน

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 7 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายวิสัฐ พรานกระโทก

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนผังปาล์ม 7 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายพงษ์กรณ์ ทวีสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงวรรณวิมล อนุมณี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายคณุกูล สิทธิชัย

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายปยวัฒน์ สุทธิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงกมลนิตย์ นิมคอน

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๗ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงจารียา ชูนุ้ย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงชนิดา สิทธิชัย

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงณัฐธิชา โพธิสาลี

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัฐวดี ทองเอียบ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงนาตาลี หนูชุม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกาญจนา ณะนิตย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ บ่อแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายวงศพัทธ์ พรหมบุญแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายสิทธิชัย โพธิสาลี

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายชัยญสิทธิ

์

ดำเหมือน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายชวรัตน์ ศรีเกตุ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายปณิธาน ยงหนู

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายชัยวัฒน์ โนนสุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายวิทธวัช เรืองจุ้ย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายวีรภาพ สิทธิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงนวพร อนันต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายฑรรศนนท์ นวลนาค

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายปยวิทย์ ทรัพย์ประดับกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายปยะ หนูฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายชัยณรงค์ บุษบงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายธนสรณ์ ไกรแสง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายธวัฒชัย ไกรแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายสุรทิน นิมทอง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพน นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายศุภกิจ น้อยหนู

๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงเกษราภรณ์ บุญพงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงสิริกัญญา เอียดขาว

๐๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงณัฐธยา พรมแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงณัฏธิดา แกล้วทนงค์

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงวิยดา มณีโชติ

๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายนนทชัย รองเดช

๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายกรวิชญ์ ทองสีนวล

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดิษฐะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงอรทัย หมาดหมาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายศรายุทธ เดชะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๘ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายสิทธิเดช โอฬาริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายกฤษฎา รุยัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายธัญธร เส้งทับ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายภูผา น้อยหนู

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายระพีพัฒน์ ทองพรหมแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงพิมลพรรณ ทองพรหมแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงอรนุช ทศเทียน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงณธิดา ทองสง

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะนัง นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายพงศกร หนูฉ้ง

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนเทศ สวนเทศ  

สต ๕๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงศรัญญา ทองแก้ว

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสวนเทศ สวนเทศ  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายนฤพงษ์ ไชยปญหา ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนเทศ สวนเทศ  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงกชกร จันด้วง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสวนเทศ สวนเทศ  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงวรรณิสาข์ ศรีเงิน

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสวนเทศ สวนเทศ  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายพลสิทธิ

์

ลมพิมาย
๑ / ๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละงูพิทยาคม ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงแพรพลอย วังชัยชนะ ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนละงูพิทยาคม ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๕
นางสาวสุวิมลวรรณ แซ่ม่อง

๔/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนละงูพิทยาคม ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๖
นางสาวนำทิพย์ เหมรัตน์

๒๑/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนละงูพิทยาคม ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายธีรภัทร์ เพชรนิล

๑๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนละงูพิทยาคม ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายภานุวัฒน์ วัตมี ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนละงูพิทยาคม ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๘๙
นางสาวสุกัญญา อาจหาญ

๐๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนละงูพิทยาคม ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงปารณีย์ ไชยสาลี

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงพิชญา ศุกลสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงจันทรรัตน์ ปราณจันทร์ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายรัฐนนท์ จันทร์แดง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายพัทธดนย์ แก้วเอียด

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงทรรศนีย์ หวังโชคผดุง

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายพชรพล แช่มช้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงพรนัชชา สุภาพบุรุษ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงศิรประภา จานทอง ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงพลอยชมพู ชิตชลธาร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงศศิประภา อ่อนรักษ์

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงพิชญาภัค แสงอรุณ

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงนภัสร ชูช่วย

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๓ เด็กหญิงภัทฉราพรรณ
แซ่ม่อง

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีไชย

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๒๙ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงรัตกานต์ เพชรรักษ์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายศักรนันทน์ ลือสวัสดิ

์

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐนากร เกือประพันธ์

้

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายศุภกฤต จรียานุวัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายทรงสิทธิ

์

มานะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ทศพงศ์

๒๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายคัมภีร์ เพชรรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงนันทรัตน์ ภู่ระหงษ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงชนิกานต์ ยุจันทร์

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายกรุณพล ดุลยประวัติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายสารวัตร ทองเพ็ชร

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายชุติพนธ์ ชุมจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงกนกกร จันกลัด

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงกนกพร จันกลัด

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงศาลิษา ชูเงิน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายพีรเดช วงค์สุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงปาริฉัตต์ ทองหนูนุ้ย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงวาสนา หยังหลัง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายกิตติพงษ์ วิไลเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที 114

่

วัดปากบารา  

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สว่างเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายอนุสรณ์ ภู่ระหงษฺ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงถิรญาดา แซ่ล่อง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงพิจิตตรา โชติกมาศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงสุนิษา พริกแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองเปนไชย

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชุมจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงทิพวรรณ สงวนเขียว

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงชนิตา สุดชี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายฐิติกร แกนสัง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงศศิธร ชุมจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายอธินันท์ ชุมช่วย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงกัลยกร สุดสวาท

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายนฤพันธิ

์

ทิพย์กิม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชุมจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมชินโน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๐ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงณัฐิยา ตุพิลา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสุชาดา สุขแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายณัฐพงศ์ วงสัมพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายธนกร ไพพงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ หนูโท

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายสุรวุฒิ หนูรอด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สิทธิภาพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงกรกันยา บัวสาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายธนพล ชุมจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายสรรพสิทธิ

์

จุลศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงนิรชา ช่อทองดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงอาทิตยา หนูรอด

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายณัฐภัทร จันกลัด

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายสหรัฐ ทองบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงปาริสา จันคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงอนันตญา ทิพย์กิม

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงรวิภา สะอาด

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงศศิชา พรมรักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายอลงกรณ์ โชติกมาศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายเอกราช สินทุกข์

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงชิดชนก บุญเกิด

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เรืองฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงพรพิมล เต๊ะซ่วน

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงวรรณา เข็มเพ็ชร

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงอริสรา โอฬาริ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายเชาวภัทร มีเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เกิดตลอด

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสวลักษ์ ธิรานันท์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงสุพรรษา เพชรประคอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงเอ็นดู คนว่อง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายธัญวรัตม์ พุดดำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายปรมัตถ์ โกมุท

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พลเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ หนูคง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงวริษฐา สุดสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๑ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงสิริยากรณ์ วงค์สุวรรณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงอรณิชา ทองสงฆ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายวันชัย เพ็ชรครุฑ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงอภิษฎา คงพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายปรัชญานนท์ พิณนุกูล

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงอาภาภัทร จินดามณี

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๑
นางสาวศศิกานต์ น้อยหนู

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๒
นางสาวปยธิดา บุญมิง

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๓
นางสาวเนตรนภา ห้าวหาญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์เพชร

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไทร ห้วยไทร  

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายสรวิศ อุดมดี ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยไทร ห้วยไทร  

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงสุจิรา ลำประไพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไทร ห้วยไทร  

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายธัญรักษ์ จันเจือ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายภรันดร โหราศาสตร์

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงจาริยา เพชรสกุล

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงกมลเนตร นกแก้ว ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงณิชา หาญศิริสถาพร

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงเกวลี จุลศรี

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงเบญญาภา เอียมปาน

่

๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอรวรรณ ติงชุ่ยกุล

่

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายสิงหนาท ใหม่อ่อน

๑๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงจารุกัญญ์ จันทมณี

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายณัฐศักดิ

์

จันมาก ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงยุภา ราชเชียงษา

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงสุฑามาตร เพ็งเกลียง

้

๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงวิลาสินี จิตรเอียด

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลละงู อาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วพิทักษ์

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงอรฤทัย เอ้งฉ้วน

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงหัสฤดี กังแฮ

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงอติพร เพชรจำรัส

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงอิษฎา เกิดตลอด

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงอิชยา เกิดตลอด

๒๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงกชกร ศิริสม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงศิรดา นวลน้อม ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงปภัสสรา ชุมช่วย

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๒ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงณัฐกมล คงทอง

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำทอง ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา นุ้ยพูล

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงธัญชนก สงสุรินทร์

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นุ้ยจันทร์ ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทร์คง

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายเจษฎาพร นวลน้อม ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายณัฐศักดิ

์

รักชุม
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายธนกฤต ศิริสม

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์จิตจริงใจ

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายศุภณัฐ สุกผอม

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายสมศักดิ

์

ศรีประสิทธิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายเจษฎากร รักหมอ

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงญาณิศา รัตนพันธ์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงณิชา ชูชาติ

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มะโนรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คงช่วย ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงวิทิตา บิณมาต ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงธนิษฐา ยิงขจร

่

๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายสุทน สร้างตัน

้

๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายนภดล ฤทธิชู ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๑
นางสาวอติกานต์ จำนง ๑/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๒
นางอัจฉราพร บุญอุดหนุน

๑๔/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านนางแก้ว ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ด้วงเอียด

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

กาญจนรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กชายศรายุท ด้วงเอียด

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กชายพีรพัฒน์ นวลละออง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายพัสกร สังแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายวีรภัทร ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายศณุวิชญ์ สังแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายศุกลวัฒน์ รัตนานุกูล

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายธนกร สาวินา

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงจันทร์ผา เพ็ชรประคอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงชลดา เศียรอุ่น

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงชลลดา เส็งขาว

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๓ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กังเตีย

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงณัฏธิดา กาแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงธารธรัตน์ ปตตานี

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงภวรัญชน์ แคล้วมาก

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงอริสรา พรมนุ่น

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายปติภัทร เอ้งฉ้วน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายพงศภัทร สังขชาติ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายภูรินท์ มาเนียว

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายวสุพล นิมดวง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายชวกร วระพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกานต์มณี ชนะพล

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงธัญธิดา ราชมนตรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงปญจพร ณ วัชรเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงรวิภา สุขไชย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสาธิดา พริกเบ็ญจะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงปริยาภัทร ชูศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยิงขจร

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายธนากร กาญจนรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายสิริวัฒน์ อักษรชู

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงอรสา ต้นพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงสโรชา วรรณเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทรัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงนฤมล แท่นประมูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงปารจรีย์ ณ วัชรเจริญ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังสายทอง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายพลวัต ศรีเขียงสา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงกัญญารัฐ เกือแก้ว

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงณัฐชยา จันทร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายจักรกฤษ์ ยกรัตน์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ สีสะอาด

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายอภิชาติ อุ่นเสียม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงวรัชยา รอดหนู

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงนภเกตน์ ไชยทีม

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงมยุริน หนูรอด

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกลียงสง

้

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายนฤชิต เดชพิชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๔ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายปฏิพล สงมาก

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงณัฐนิชา บัวทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายวีประสุข สิงห์วี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูนวน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายนิสสรณ์ สังกลิน

่

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายนพนนท์ กังแฮ ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงวรรณภา นวลแปน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ อุทัยสหัส

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายฐิติวุฒิ ปนแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงนราทัศน์ คงเมฆ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงอักษรา ธรรมรงศรี

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงศิริฉัตร ขวัญสูกล

๓๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายรัฐภูมิ ชูแสง ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ หมืนลึก

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ อำพันประสิทธิ

์

๑๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงญานิศา ชัยปญญา

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงสุวรรณรักษ์ กังแฮ

๒๘/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ใหญ่สมพุง ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงกนกวรรณ์ แสนเสนา

๑๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายปริยะ แสงแก้ว ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายศิริชัย หรหมวิจิตร ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงณัฐสุดา แสงประดับ

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๒
นายสามัญ คงแก้ว

๒๗/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๓
นางสาวสุธิดา มณีโสม ๘/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๔
นายธนากร สิงห์อินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๕
นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์นวล ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๖
นางสาวเพชรลดา จันทร์น้อย

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๗
นางสาวจุฑามาศ นาคบรรพ์

๑๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๘
นางสาวเกศรินทร์ จันทร์น้อย

๒๕/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๐๙
นางสาวนิรนาถ เมฆเรือง

๓๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๐
นายณัฐวัตร เฮ่าฮู่เทียน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๑
นายศุภวิชญ์ ชูนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๒
นางสาวเกศดา ด้วงแก้ว

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๓
นายกฤตเมธ นุ้ยเหมือน ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๔
นายกิตติชัย สุขปาน

๒๖/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๕ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๕
นายศุภกร อ่อนขวัญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๖
นางสาวเนตรนภา ทองบุญโท

๑๒/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๗
นายลัทธพล ไฝสังข์ ๓/๔/๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายธราเทพ แก้วคำสอน

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายนวพล วู้นา

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงพัชรี เกตุแก้ว ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงศศิวรรณ หมัดจันทร์

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงเจนจิรา สมาธิ

๒๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคีรีวง ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงณัฐธิดา แซ่ลิม

่

๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงสุจิรา เต็งหลี

๒๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงกมรวรรณ ปทุมสูติ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงภัทราวรรณ สุวรรณ์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีพุฒ

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สรรเพชร

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงทิฆัมพร คงอินทร์ ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายธัญวรัตน์ บุญรักษ์

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงวสุวดี หงส์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงณัฐกานต์ อุ่นคงทอง

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงศศิรินทร์ ปราบปรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงพิณสิไลห์ แปะดำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงอริสา นวลสุวรรณ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายกันทรากร ทรัพย์มาก

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวปลา ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายเชตพล หนูเพ็ง

๓๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวปลา ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงสุภาพิศ เพชรศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวปลา ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงนำค้าง แก้วเขียว

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวปลา ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายพัชรพน แสงรัมย์

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงศิริประภา ทองแปน

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงศศิกานต์ เส้นอิน

้

๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงสุธารัตน์ พรหมสุริยะ

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงพรชิตา โภชน์คง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงศรัญยา เตยแก้ว

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน รักทอง

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ด้วงช่วย

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงนริศรา เตยแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงจิราพร พิบูลย์

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๖ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงกนิกนันต์ กาลกาฬ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงขวัญจิรา พิบูลย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวรรธนะสาร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กชายปรเมธศ์ เมฆเรือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กชายธีรภัทร นุ่นเภา

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายสิทธิวงศ์ สุวรรณวงศ์

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงภัสสิรี รอดภัย

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สงเสือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงกนกพร นุ่นเภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงเยาวพา ช่วยดำ

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงจันจิรา ชิตพิทักษ์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ใจตรง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายสิทธิพงศ์ รักคง

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายเกรียงไกร แก้วกำเหนิด ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายโพธิวัฒน์ ไกรเทพ ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายจตุรวิชญ์ นุ่นเกลียง

้

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายชัยภัทร ชูกาญจนะ

๒๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายรพีภัทร์ หนูคล้าย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงปณิดา นาคเล็ก

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาแก่บ่อหิน ปาแก่บ่อหิน  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงกุสุมา เสียมไหม

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงกิตติกา เทวกุล

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงเพชราภรณ์ รอดสุด

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงเพชรลดา ศรีเพชรแก้ว

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายธนกร เกตุทองดี ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงอธิชา วรรณวงศ์

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทิพย์ขุนทด

๑๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงธนัชพร ชาวสวน ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงมนัสนันทร์ อินทร์สนัน

่

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงอัญชสา คงมัยลิก ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ เต้งหลี ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กชายฐาปณพงศ์ หนูมาก ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายพรนภัส สุประทุม

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงกัญญาวดี ทองเหล็ม

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ฉิมคล้าย ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเหล็ม

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เต็งหลี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๗ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงหิรัญยธร เต็งหลี ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงชลธิชา ทองขาว

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงนิธิมา เกตแก้ว ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายทรงวุฒิ เล่าเทียนวงศ์

่

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงวีรดา พรหมวิจิตร

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายอิทธิกร พรหมช่วย

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ หลินมา

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงภัทรสุดา เจ้ยจู

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงเอมอร หลังลีงู ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ชมภูนิมิตร  

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายธาดา ผ่องสุวรรณ

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายภานุพงศ์ หนูแก้ว ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายสิทธินนท์ ทองฤทธิ

์

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายอนุสรณ์ ทองเกลียง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กหญิงนวรัตน์ พลประสิทธิ

์

๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงอมรทิพย์ แซ่จึง

๑๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงญาติธิดา เศษบุญทอง

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายธนาภูมิ เทพธานี

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายธันยบูรณ์ กู้ทรัพย์

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงอทัยทิพย์ แซ่จึง

๒๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงฉัทชนัน ทองชูช่วย

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงชาลิสา อยู่ล่าย

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายอภิรักษ์ แซ่จึง ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายอาร์ชวัส พวงดอกไม้ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายศุภณัฐ กลัดทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงเปมิกา ก้งเซ่ง

๒๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงทาพิชชา ผ่องสุวรรณ

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงศศิกานต์ สายัน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช่องไทร ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายนัฐชล ทองสงฆ์

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายสมิทธิ พฤกษเศรษฐ ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงลภัทรดา ชูช่วย

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ทุ่งขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๘ / ๓๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุตรเคน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ทุ่งขมิน

้

 

รับรองตามนี

้

(พระราชศิริธรรมเมธี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสตูล  ๓๙ / ๓๙

้
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