ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘
ส่งสอบ ๑๕๘ คน ขาดสอบ ๓๗ คน คงสอบ ๑๒๑ คน สอบได้ ๗๒ คน สอบตก ๔๙ คน (๕๙.๕%)
เลขที่

ชือ่

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๑ นายบรรพต
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๒ นายนพนนท์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๓ นางสาวตรีทิพ
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๔ นางสาวสุภาพร
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๕ นางสาวสุกัญญา
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๖ นางสาวกรกนก
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๗ นางณัฐปวีณ์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๘ นางสาวกันนิตา
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๐๙ นางสาวชุติมณฑน์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๐ นางสาวนันท์นภัส
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๑

นางวรางค์

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๒ นางสาวนรินทร์ทิพย์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๓
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๔
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๕
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๖
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๗
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๘
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๑๙

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๐
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๑
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๒
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๓
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๔

นายวีระพจน์
นายธนวัฒน์
นายธเนศ
นายพงษ์ศักดิ์
นายรัฐพงศ์
นายเรวัตร
นายวรฉัตร
นายสนทยา
นายสมปราชญ์
นายสมมารถ
นายสุเทพ
นายสุรศักดิ์

นามสกุล
มณีโรจน์
เดโชวัต
ชูช่วย
สุวรรณชาติ
หนูประกอบ
จิตบรรจง
วิไลรัตน์
จันทรัตน์
เพชรสุวรรณ
เศวตพันธิกุล
บุญช่วย
เสนรุย
กิมาคม
เซ่งเข็ม
อินทระ
แซ่ล่ิม
พรหมเจริญ
บุญยืน
ธรรมเดโช
สงนุ้ย
อินทนุ
หนูขาว
จันเจริญ
ทองเพ็ชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๓/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๙/๐๑/๒๕๒๕ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๒๙ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๐๗/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๑๖/๐๓/๒๕๓๕ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๑/๑๒/๒๕๓๒ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๑๘/๐๒/๒๕๔๐ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๒/๑๒/๒๕๓๘ โรงเรียนแจ้งวิทยา

๒๘/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๒๑/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนแจ้งวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๒๔ โรงเรียนอนุบาลสงขลา
๑๘/๐๔/๒๕๒๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดหัวปอมนอก
๒๓/๑๒/๒๕๓๘ วัดบางดาน

๐๒/๐๑/๒๕๒๖ วัดบางดาน
๒๓/๐๗/๒๕๒๗ วัดบางดาน
๒๔/๑๒/๒๕๔๐ วัดบางดาน
๒๑/๐๔/๒๕๒๘ วัดบางดาน

๐๒/๐๒/๒๕๓๐ วัดบางดาน
๐๕/๐๑/๒๕๑๕ วัดบางดาน
๑๒/๐๑/๒๕๐๗ วัดบางดาน
๐๙/๐๒/๒๕๑๖ วัดบางดาน

๒๐/๐๔/๒๕๒๐ วัดบางดาน
๐๓/๑๑/๒๕๒๗ วัดบางดาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดแจ้ง
วัดไทรงาม
วัดหัวปอมนอก
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓

ศ. ๘
เลขที่

ชือ่

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๕

นายสุริญา
นายสุวัฒน์
นางปาลิตา
นางสาวดารา
นางสาวศิริพร
นางสาวสุดารัตน์
นายอิทธิชัย
นางสาววันทนีย์
นางสาวชลภัสสรณ์
นางสาวธันยธร
นางสาวอรพินท์
นางถนอมจิตร
นางบุณยนุช
นายพิพัฒน์

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๖
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๗
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๘
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๒๙

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๐
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๑
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๒
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๓
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๔
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๕
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๖
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๗
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๘

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๓๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๐ นายบุญแต้ม
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๑
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๒
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๓
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๔
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๕
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๖
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๗
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๘
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๔๙

สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๐
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๑
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๒
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๓
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๔
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๕
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๖
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๗
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๘
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๕๙

นางภิรมย์
นางมลิวัลย์
นายวินัย
นางศรีสาคร
นางอุษา
นางสาวกรุณา
นายไชยวัฒน์
ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย
นายมงคล
นางอรุณรัตน์
นางสาววรางคณา
นางสุวะลี
นางสาวจีรพร
นางสาวปภัชญา
นายสุทธิรักษ์
นางกัลยา
นายชาตรี
นางอารีรัตน์
นายภาคภูมิ

นามสกุล
เทพสง
พราหมณ์เอม
ชำนาญอักษร
นุ้ยดี
จิตตามัย
จะมะนันท์
รัตนะ
พรหมจันทร์
พันธ์เหมือน
มุณีศรี
นวลบุญ
ปนมี
ลิ่มวรากร
ศรีบุญแก้ว
กะการดี
วิมลทรง
สายกิ้มซ้วน
เพชรจำเนียร
ยอดปาน
นิลสุวรรณ
ทองนุ้ย
ปางวิภาศ
นวลเจริญ
เจียมรัตนะ
ทองเปนไชย
เจียมรัตนะ
ราชแก้ว
ใจเลิศ
หนูรักษ์
เฉียบแหลม
โรจนหัสดิน
เส็น
วีระพันธ์
แดงแก้ว
สุขเกษม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๓/๒๕๒๔ วัดบางดาน
๒๗/๐๙/๒๕๒๐
๑๖/๐๖/๒๕๑๒
๑๔/๐๒/๒๕๓๔
๒๔/๐๕/๒๕๓๘
๓๑/๐๗/๒๕๓๙
๒๙/๐๘/๒๕๓๘
๐๔/๑๑/๒๕๒๕

๓๐/๐๓/๒๕๓๕
๑๔/๐๓/๒๕๒๖

๓๐/๐๙/๒๕๑๖
๓๐/๑๒/๒๕๑๐
๒๒/๐๒/๒๕๑๕
๒๔/๐๖/๒๕๑๓

๐๘/๐๑/๒๕๒๗
๒๐/๐๗/๒๔๙๙
๒๒/๐๘/๒๕๐๙
๒๕/๑๑/๒๕๐๖

๐๑/๐๙/๒๕๐๓
๑๔/๐๖/๒๕๐๙
๑๘/๐๔/๒๕๐๓
๒๒/๐๕/๒๕๒๘

๐๘/๐๒/๒๕๒๔
๐๕/๑๑/๒๕๐๔

๐๓/๐๕/๒๕๐๙
๑๒/๑๒/๒๕๐๘
๑๙/๐๓/๒๕๔๑

๐๔/๑๐/๒๕๐๗
๒๙/๐๖/๒๕๒๐
๐๘/๐๙/๒๕๓๔
๓๑/๐๗/๒๕๑๙
๒๕/๐๕/๒๕๑๙

๐๑/๐๙/๒๕๑๙
๒๙/๑๒/๒๕๒๘

๑๔/๐๑/๒๕๓๑

วัดบางดาน
วัดบางดาน
วัดบางดาน
โรงเรียนวัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล) วัดคูขุด
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
วัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
วัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
วัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
วัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
วัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนศรีปญญานุรักษ์
วัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนเทศบาล ๓ โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
วัดควนลัง
โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
วัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนส่องแสงวิทยา
วัดทุ่งลุง
โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม
โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม
โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม
โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม
โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม
โรงเรียนบ้านนาปรัง
วัดนาปรังประชาราม
โรงเรียนเทพา
วัดสุริยาราม
โรงเรียนเทพา
วัดสุริยาราม
โรงเรียนเทพา
วัดสุริยาราม
โรงเรียนเทพา
วัดสุริยาราม
โรงเรียนเทพา
วัดสุริยาราม
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒
วัดนิคมเทพา
โรงเรียนบ้านนาม่วง
วัดนาม่วง
โรงเรียนบ้านคูหา
วัดคูหา
โรงเรียนบ้านปริกใต้
วัดหัวถนน
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
วัดบ่อเกตุ
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
วัดบ่อเกตุ
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
วัดบ่อเกตุ
โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
วัดบ่อเกตุ
โรงเรียนวัดโคกม่วง
วัดโคกเหรียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓

ศ. ๘
เลขที่

ชือ่

นามสกุล

บริสุทธิ์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๑ นางสาวญาณิศา ทองศิลป
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๒ นางสาวนิตยา
อนุชาญ
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๓ นางสาวพรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๔ นางสาววิสาขา
อุเทนะพันธุ์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๕ นางสาวกนกพร ตรีรัญเพชร
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๖ นางสาวชลธิชา อินทร์นุ่น
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๗ นางสาวดุษณีย์
วณิชชานนท์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๘ นางสาวดวงพร ธนังธีรพงษ์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๙ นายธีระพงศ์
โลพะกูล
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๗๐ นางสาวจุฑารัตน์ นาคคำ
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๗๑ นางพิทยา
อนันต์
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๗๒ นางกอบขวัญ
แดงบำรุง
สข ๕๕๓๖๓/๐๐๖๐ นางสาวชไมพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๖/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดโคกเหรียง
๑๙/๐๙/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดโคกเหรียง
๑๑/๑๐/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดบางศาลา

๐๔/๐๗/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ

๐๑/๐๑/๒๕๐๓ โรงเรียนทวีรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
๐๔/๐๒/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
๓๐/๐๕/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
๐๒/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
๒๗/๑๑/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

๑๓/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
๑๓/๐๒/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
๐๑/๑๒/๒๕๐๘ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกเหรียง
วัดโคกเหรียง
วัดบางศาลา
วัดแช่มอุทิศ
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
วัดศรีวิเทศสังฆาราม

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๓
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