
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสตูล  ภาค ๑๘

ส่งสอบ ๑,๘๕๖ คน ขาดสอบ ๖๘๖ คน คงสอบ ๑,๑๗๐ คน สอบได้ ๓๕๖ คน สอบตก ๘๑๔ คน (๓๐.๔๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงชลกร ปนทองพันธุ์

๒๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงเสวรินทร์ สงสุรินทร์ ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงณัฐพร หนูวงษ์

๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชนาธิปเฉลิม วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๔
นางสาวปญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์

๒/๑๒/๒๕๑๘ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสตูลสันตยาราม
วัดสตูลสันตยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงรัตนากร เอียดจงดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงสิริกร ละอองสกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงกชพร เอ้งฉ้วน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกมลชนก รัตนะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ รัตนะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายกิตตินันท์ เกตุแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงณภัทร ภัทรมงคลเขตต์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายธีธัช ศรีชุมแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงนฤพร เอียดสงคราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงนวพรรษ ติวตระกูล

๋

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงบัณฑิตา มีเสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงปณฑิตา สว่างแจ้ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายปานระพี ปานดำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ พรหมสุวรรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงพัทธนันท์ อรุณพันธุ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงระวี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงรัตตมณี เชาว์โกวิทกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงศศิวิมล ชมเชย

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงศิริขวัญ ศรีขวัญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงสิรีธร นวลแก้ว

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๑ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงหัทยา พริกเบ็ญจะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายอัษฎาพงศ์ กัวเฟอง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงกษมา เกือเส้ง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงธสิกานต์ รัชตเศรษฐ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงนภสร แก้วบุญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงพรรษมน จันทพงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงพลอยภัค ถึงมุสิก

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงรุจิรา คงนวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เพ็ชรวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงศศิธร นิลละออ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงสุธาสินี บาจรีย์กวิน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธนวัฒน์ ดิษฐ์สระ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายนัทธพงศ์ แสงมณี

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงสุรัตนาวดี วิริยะกิจ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา ไชยเสนา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงแพรพลอย เพ็งระวะ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สมัครสมาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายชโนดม เหมทานนท์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงธัชพรรณ จันทรส

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายนภสินธุ์ ฉัตรชัยวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงนภัสสร ยิงยงสกุล

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงนิสา จินดาวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงปรวรรณ ประทุมวรรณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงศุภรดา อังโชติพันธุ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๔๙
นางสาวเกวลิน สงสุรินทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๐
นายจอม ศุภรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๑
นางสาวจิราภรณ์ แทนขวัญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๒
นางสาวญาดา คงพันธ์ทะระ

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๓
นางสาวดวงนภา เพ็ชร์จำรัส

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองจำรูญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายธัญวุฒิ ภุมรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๖
นายอภิรักษ์ สมัครพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๗
นางสาวเกศินี จันทร์จุฬา

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๘
นายณัฐวุฒิ ศรีเทียนศักดิชัย

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๕๙
นายภูริทัต บุญสนิท

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๒ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๐
นายยศวรรธน์ แก้วช่วย

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๑
นายรัฐพงศ์ โลหะผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๒
นายวีรพงษ์ จงอ่อน

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๓
นางสาวณัฐธิดา สันนุกิจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๔
นางสาวปรรณ์ สังข์แก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๕
นายศราวุฒิ ไชยจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๖
นางสาวนภัสวรรณ บุญช่วย

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์   

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มจันทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงทยวรรณ จอสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงวนิดา ดวงปญญา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงเนตรชนก สาโรจน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงชรัตน์ดา นวลเลือน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนภสร แสงมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงปญญารัตน์ ธรรมสโร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายเดชาธร สว่างเพชร

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายกฤติกร อิสโร

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์ทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงปาริชาติ ศิริมุสิกะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงพนิดา รัตนภูมิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ วรเดช

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงศิริวรรณ พงศ์สวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๑
นางสาวธนัญญา แก้วประดับ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๒
นางสาวนันท์พนิตา ชูแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๓
นางสาวผกาวรรณ แก้วไฝ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๔
นางสาวสิริวิมล ทองนวน

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๕
นางสาวทานตะวัน นิยมผล

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๖
นางสาวรวิภา แก้วมณี

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๗
นายเจริญชัย สังข์แก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๘
นางสาวโกสุม คงศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสตูลวิทยา วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงอรไท หมัดอาหลี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงจรัญญา ชำนิธุระการ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงเบีย

้

ศรีธารโต
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๒
นางสาวกรณิการ์ แซ่อิม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๓
นางสาวมณีรัตน์ ไชยนิน

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๔
นางสาวสุพรรณี แก้วประกอบ

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 วัดหน้าเมืองสตูล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๓ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายอมรเทพ แพงชาลี

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 วัดหน้าเมืองสตูล  

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายธีระเดช ราชสุวรรณ์

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

ศรีคาม ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายอรรธวัช ผลบุญ

๒๙/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปนเจิง

๑๗/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายอภิชาติ หลังกอลอ

๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายพงศักดิ

์

ทิพกุล ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ หลังกอลอ

๑๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฐมณฑน์ ธณพสิษฐ์

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายสุทัศน์ เกลียงคำหมอ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายวิทวัตร ยังเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายนิติธร ช่วยนุสนธ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงปยะธิดา เพ็ชรตะกัว

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงวรางคณา แก้วทองมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงวิมล ณะแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๐
นางสาวอุนารินทร์ อินชุม

๒๐/๘/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านคลองขุด วัดมงคลมิงเมือง

่

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๑
นายอรุณ จันทร์แดง ๗/๑/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๒
นางอำภา ปานจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๓
นางอุมาภรณ์ นัครามนตรี

๑๓/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๔
นางสาวนันทิยา วรรณวงศ์

๑๔/๓/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๕
นางปราณี เสาดำ

๒/๑๒/๒๕๒๓
เรือนจำจังหวัดสตูล วัดชนาธิปเฉลิม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงลภัญรดา แซ่ตัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงฐานุตม์ ชุมประเสริฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงศิรประภา จิวานิจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงอรัชพร วารีคาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายพชรพล สุทธิโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายพีรวิชญ์ พราหมณ์นาค

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายชินวัตร ศรีแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงนาฏศิลป ภู่สกุล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงนุชนาฏ รักบำรุง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงธนกฤต ชิณพงษ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

หนูเกือ

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๗
นางสาวแก้วใจ บุญเตียว

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๘
นางสาวกนกกฤษณ์ แก้ววิจิตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๒๙
นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๔ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๐
นายสหภพ แสงสุริยะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๑
นางสาวสิตานัน รัตนพยัค

๑๑/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๒
นายณัฐภัทร รัตนกรัณฑ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๓
นายวันชัย ฤทธานนท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่เอียว

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๕
นายกานตพงศ์ คุปตะสา

๐๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๖
นายกฤตภาส บุญเลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงศิริธร สมบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วัดดุลยาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทุมมานาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ นาคเนียม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงจิราพร บุญเลิศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายจิราเจต แซ่ลี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายธนเดช เศวตพันธิกุล

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงนุชจรินทร์ ศรีจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๔
นางสาวจิรนาฏ รอดทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๕
นางสาวสิริวรรณ คมประมูล

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ วัดทุ่งริน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงพัชรีพร เพชรจำรัส

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 วัดควนกาหลง  

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สังหาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงธนัชพร เลือนเกือ

่ ้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายภูธเนศ เสนนอก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๐
นางกานต์รวี ไชยวงศ์

๐๔/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง วัดควนกาหลง  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงทาริกา ชูสุวรรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงปภาดา แท่นแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงอาริสา ดำสุ้น

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงอิสริยา เกษแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงเมธินี กล้าแข็ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายทวีชัย นาคประดิษฐ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงธันยารัตน์ อิสสระ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงสิริมา เล็กลำพูน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลือชา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายคฑาเพชร เรืองพุฒ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงวาสนา มูสิกพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๓
นายปวิธ หนูสม

๒๗/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๔
นายภานุวัฒน์ แก้วโชติรุ่ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๕ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๕
นางสาวอรนิดา วันแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๖
นายไชยมนตรี มันคง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เพชรประพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วัดวังผาสามัคคี  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายวีรภัทร หนูฤทธิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายสุรพงศ์ ทองสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายอรรถพล อินทรา

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 วัดอุไดเจริญ  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขปราง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พันธ์เกษม

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายกฤษกร พันผักแว่น

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แดงขาว

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ หนูแทน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 วัดอุไดพัฒนาวาส  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กชายธนพล อิสโม

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงศรีธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คงแสง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุฐิตานนท์ เพชรทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายสหภพ จันทนเสถียร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายชนนท์วัธ เมฆตรง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายรัชชานนท์ บุญรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายอธิราช รุ่งพุด

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงธัญญาพร อริยะพงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงประติภา บุญพรหม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร สังข์ทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงพุฒิธาดา คงแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงกุลจิรา ทองมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายจิรวุฒิ เทพนรินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ คงช่วย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายอัคคเดช ขาวคง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงชนิดาภา มุขช่วย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงศิรดา จีระเสถียร

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายสหรัฐ พงศ์สิริวรกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายธนวัฒน์ มณีโชติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายพัฒนา ขุนเจริญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขการณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อิสระโชติ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ อนุเปโฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๖ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ อุทัยเกษม

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายรามิล เอียดมาก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 นิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายกชรินทร์ พลฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายคฑาวุธ บุญมา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ มังคะเล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายปยะวัฒน์ พืชพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงวิภาดา ศรีหิรัญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุธิดา พันธ์เล่ห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงอภิสรา สุวรรณรัตน์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงอรนิภา นิลละออ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงอริษา ทองหนูเอียด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ มหารงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายชัยมงคล เส้งคล้าย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายมงคล หนูคำสวน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงเสาวภา ลิมเซ่ง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูเทพ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงจันทิมา แก้วทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงชลธิชา จงไกรจักร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายชัยธวัช เกตดำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายทินภัทร จันทร์เจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายธนากร สวยงาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กชายนันทวัฒน์ รสหวาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงนันทิดา คงจริง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงบุญญานุช คงดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงประภัสสร อินยอด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายปริญญา แก้วขุนจิตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายปรียวัฒน์ ช่วยมณี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงปาริฉัตร ย่องหิน

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงพิมผกา วิจิตรโสภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงพิไลวรรณ ชูเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงภัชราวดี แก้วขาว

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงภัณฑิรา ลาภวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ สงเอียด

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๗ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงวนันท์ชนก ชูน้อย

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายวีรภัทร นวลสม

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงศุภิดา เกือสกุล

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงสิริกาญจนา จันทร์หอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงณิชกมล จินดารักษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงสุธิตา ชูแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายสุรนาท สอนคง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายอนุชิต ดำนุ้ย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงอาทิตย์ธิยา รักโคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ เพ็ชรมณี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายปฐพี กลางโคตร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายปารเมศ แก้วขุนจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุศรา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงบุญญรัตน์ โออวด

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุรีย์พร ด้วงทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงเนตรนภา แซ่เขา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายนที หนูเกือ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๒
นายนิธิ หนูคง

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๓
นายทักษ์ดนัย องอาจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๔
นายวุฒิชัย ชูชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๕
นายนฤนารถ กระไรภูมิ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๖
นางสาวอาภัสรา กิมแก้ว

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงจิรกานต์ ไกรแสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงพรภิมณ ไพพงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กชายวุฒิชัย เพิงจันทร์

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชนะสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ใสเอ้ย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงนาถฤทัย แก้วยก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายพรเทพ รุยัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงมนัสวี มากช่วย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายสรสิช อ่อนศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงอรอุมา ณิชากรพงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงอาทิตยา ทะคะลิง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายเจตษฎาภรณ์

ชนะสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพน วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กชายนรุตม์ สะอาดแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๘ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ด้วงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรบูรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงนภาวดี แสงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายนันทกรณ์ พานพรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กชายประเดิมชัย เส็นบัตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เส้งทับ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายอนิรุทธ์ เรืองศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะนัง วัดนิคมพัฒนาราม  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๗ เด็กหญิงสิรินทร์พรรณ
แก้วมณี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนเทศ วัดสวนเทศ  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงจิณณพัต สงสุรินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสายเพชรศึกษา วัดปากบารา  

สต ๕๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ธรรมชินโน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงศศิมล ทองเพ็ชร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ ปานแจ่ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงปุณยภา มณีภาค

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงวันวิสา นกแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายสิขรินทร์ พงศ์ประยูร

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุธิดา เรืองสังข์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุรางคณา สระแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายอธิวัฒน์ อังศุภานิช

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงอภิญญา จันโสด

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงอรอุมา ศรีอุดม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายอัครเดช ศิริสม

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายเจนริน บุญรินทร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ จันต๊ะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๓
นางสาวกนิษฐา พันธ์เพชร

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๔
นางสาวกาญจนา แซ่ตัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๕
นางสาวจิตรานุช วรรณขาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๖
นางสาวดุษฎี ประหลาดมานิต

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๗
นางสาวนันทิดา น้อยหนู

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๘
นางสาวบัวชมพู สุดสอาด

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๒๙๙
นางสาวปรางทิพย์ รามมาก

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๐
นางสาวปทมาวัลย์ ส่งเนียม

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๑
นางสาวพลอยไพลิน ชิตชลธาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๒
นางสาวพัชรินทร์ ราชเมืองขวาง

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๓
นางสาวมณฑาทิพย์ แก้วพิทักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๔
นางสาววชิรญาณ์ หมืนลึก

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสตูล  ๙ / ๑๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๕
นางสาววชิราพรรณ หลีกัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๖
นางสาวศิริกานต์ รัตนอุบล

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๗
นางสาวศิริโสภา มีอำพล

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๘
นางสาวสุชาดา อนุพงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนกำแพงวิทยา วัดอาทรรังสฤษฏิ

์

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงปณฑิรา อินทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงมะลิวรรณ เอียดเต็ม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายยศภัทร จันทร์สว่าง

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงสันต์ฤทัย วกกุม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ วิลาศวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

บัวขวัญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายอติชาติ ศรีนุ้ยคง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงอรยา ชีนะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงจิดาภา ยิงขจร

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงพิยดา กังแฮ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงอนุสรา เรืองหนู

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๐
นางสาวชลิตา เรืองหนู

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายชินดนัย จันทรเสน

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายภัทรพงศ์ เพชรจำรัส

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายวรวิช ศรีนุ้ยคง

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงสุกานดา ทองบัว

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนางแก้ว วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงวิภาวี รักจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายสุทัศน์ กาแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๗
นางสาวอุษณี จินดาจิต

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๘
นางสาวเยาวเรศ อินทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังสายทอง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็งเกลียง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุวรา เพชรไชย

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง วัดทุ่งนางแก้ว  

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงกุลยา พรหมมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงวราพร ตังเจริญตระกูล

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงวาสนา คงสุรินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงดาวจิตร ช่างไม้

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายนัตพงศ์ ภานุไพสิฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงพิมพ์วิไล แปะดำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงวรางคณา บุญจันทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงกมลชนก รัตนผล

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงปยนุช ปราบปรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายพรพิสิษฐ์ ปอมสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๑
นายธนวัฒน์ ทองเกลียง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๒
นายสุทธินันท์ สังกลิน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๓
นายภาณุวัฒน์ มะลิเผือก

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๔
นางสาวลินดา นิมเพ็ง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๕
นางสาวเกตุวดี ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๖
นายชาญชัย คงวุ่น

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๗
นางสาวพรธิดา บุญเกิด

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๘
นางสาวแคทลียา มาเอียด

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงรุจรวี คำตา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคีรีวง วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงณัฐวรา อุ่นคงทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายรวีโรจน์ ปอมสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายณัฐนันท์ บัววัด

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวปลา วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงภัทราพร ชูเกลียง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวรรธนะสาร วัดทุ่งขมิน

้

 

สต ๕๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงสุรัตนา แซ่เจีย

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ วัดทุ่งทะนาน  

สต ๕๕๕๙/๐๓๕๕
นางสาวกรีฑา ทอดทิง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ วัดทุ่งทะนาน  

สต ๕๕๕๙/๐๓๕๖
นางสาวปฐพร นาคพันธ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ วัดทุ่งทะนาน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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