กฐินพระราชทาน/บริจาค หมดเขต 30 ก.ย.62
ศูนย์เครือข่ายสันหลังมังกร
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายณรงค์ โภชนาหาร
2 นายสมชัย ขจรเจริญกุล
3 นายอาหลี ลิมานัน

โรงเรียน
บ้านตันหยงโป

4 นายธนิตย์ กุลโรจนสิริ
5 นายสุทธิ สายสุนีย์

บ้านปาเต๊ะ
อนุบาลสตูล

6 นางอรุณี ประมาณ
7 นายพิพัฒน์ ธีรชาติอนันต์

บ้านหาดทรายยาว

8 น.ส.ชญารัศมิ์ ด้วงหวัง

บ้านบันนังปุเลา

บ้านฉลุง

กฐินพระราชทาน/บริจาค วันเดือนที่ส่ง
18 ส.ค
1,000
18 ส.ค
1,000

บ้านเจ๊ะบิลัง

3,500

19 ส.ค

1,079

19 ส.ค

2,200

23-ส.ค.-62

1,000
1,000

16 ส.ค

1,000

17 ส.ค

บ้านกาลันยีตัน

ศูนย์เครือข่ายเมืองสตูล
1 นายเสรี มากแสง
นายสานนท์ สุขศรี
2 น.ส.โสภา พันกาแด
3 นายเสรี มากแสง

บ้านเขาจีน
บ้านคลองขุด
บ้านเกตรี
บ้านเขาจีน

4 นางจุรีรัตน์ แคยิหวา
วัดหน้าเมือง
5 นางรัญชน์รวี ธรรมปรีชาถาวร บ้านควนขัน
6 นางอภิญญา หาโส๊ะ
7 นายยอหัน ตุกังหัน

บ้านเนินสูง
บ้านวังพะเนียด

8 นางสาวศุภินฏา ชูศรี
9 นางอรุณี สังข์แก้ว

บ้านท่าหิน

10 นายนิคม กันตวิชญ์วงศ์

บ้านนาลาน

บ้านนาแค

ศูนย์เครือข่ายพญาบังสา
1 นายวิรัต สวัสดี
2 นายพิสิฐ อุสัยนี
3 นายอนุมัติ นุ่งอาหลี

อนุบาลเมืองสตูล

4 นายจักรี วัฒนะ
5 นายมนตรี จรียานุวัฒน์

บ้านกาลูบี

6 นายวารุทธิ์ ช่างเหล็ก

บ้านทุ่งวิมาน

ไทยรัฐวิทยา 40

19 ส.ค

บ้านทุ่ง
บ้านกาเนะ
สพป.สตูล

ที่
ชื่อ-สกุล
7 นายสุริยา สนูบุตร
8 นายอนุสรณ์ สองเมือง

โรงเรียน
บ้านควน

9 นายสุดีน คุณอักษร
10 นายจานันท์ กาบูลย์

บ้านโคกประดู่

กฐินพระราชทาน/บริจาค วันเดือนที่ส่ง

บ้านใหม่
บ้านกุบังจามัง

1,000
1,000
1,100

19 ส.ค

1,000
1,000

19 ส.ค

6,000

19 ส.ค

17 ส.ค
20 ส.ค

ศูนย์เครือข่ายชัยพัฒน์
1 นายจรูญโรจน์ สุนทรนันท์
2 นายบัญญัติ รักศิลป์

บ้านตามะลังเหนือ

3 น.ส.จันทนา พลรักดี
4 นายฮัมดาน เบ็ญญูโซฟ
5 นายพิมล โชติพานิช

บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย

6 นายทวีวัฒน์ สายัน
7 นางอนิตตา ปีมะสาร

บ้านตันหยงอุมาฯ

บ้านไทรงาม

1๗ ส.ค

บ้านตันหยงกลิง
บ้านเกาะสาหร่ายฯ
บ้านตันหยงกาโบยฯ

8 นายผลศักดิ์ หาหลัง
9 ส.ต.อ.จรัญ หนูชู

บ้านตามะลังใต้

10 นางวรรธิดา คมขา

บ้านเกาะอาดัง

บ้านเกาะยาว

ศูนย์เครือข่ายควนโดน
1 นายสุรทิน บิลยะแม
2 นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง

บ้านย่านซื่อ
อนุบาลควนโดน

3 นายมอฮาหมาดมาดี หลงกาสา บ้านบูเกตยามู
4 นายมูฮาหมาด หลีเยาว์
บ้านดูสน
5 นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอ
6 นายบูอาสัน หาโส๊ะ
7 นายยูโสบ สุมาตรา

บ้านควนโต๊ะเหลง
บ้านควนสตอ

8 นางสาวสุนทรี ณ นคร

บ้านทุ่งพัฒนา

บ้านกุบังปะโหลด

9 นายธาตรี ยีปันจอ
บ้านทางงอ
10 นายวัฒนา ดาราหมานเศษ บ้านปันจอร์
11 นายสุไลหมาน ตาเดอิน
12 นายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์

บ้านวังประจัน
บ้านทุ่งมะปรัง

ศูนย์เครือข่ายดอกกาหลง
1 นายรัชพล มาสินธุ์

นิคมพัฒนาผัง 120

สพป.สตูล

ที่
ชื่อ-สกุล
2 นายจู้ทิ้น มณีนิล
3 นายชารีฟ รอเกต

โรงเรียน
อนุบาลควนกาหลง

4 นายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว
5 นายโกมล ยุนุ้ย
6 นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์

บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ

7 นายณัฐวัตร ง๊ะสมัน
8 นายพิชัย ทันหุ้ย
9 นางมาริหยาม เหมนะ

นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3

10 นางศศิธร เสริมวิทยวงศ์

นิคมพัฒนาผัง 42

กฐินพระราชทาน/บริจาค วันเดือนที่ส่ง

บ้านเขาไคร
บ้านเหนือคลอง

5,000

20 ส.ค

1,099
1,560
1,000

19 ส.ค

นิคมพัฒนาภาคใต้ 1

บ้านอุได

ศูนย์เครือข่ายทุ่งนุย้ สัมพันธ์
1 นายสมนึก ศรีนคร
2 นายรักชาติ ข้างแก้ว
4 นางรัชนี ทองเงิน
5 นางสาวปวีณา มาราสา

บ้านน้าหรา
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49

บ้านห้วยน้าดา

19 ส.ค

บ้านค่ายรวมมิตร

6 นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย บ้านน้าร้อน
7 นางสิริพร คุณสนอง
บ้านทุ่งตาเสาฯ
8 นางสุวรรณี หมัดอาด้า
9 นายสันติ จารนัย

20 ส.ค

บ้านโตนปาหนัน

1,000
1,000

16 ส.ค

1,000
1,100

19 ส.ค

1,100

23-ส.ค.-62

20 ส.ค

บ้านหัวกาหมิง

10 นายฐปวัฒ ประกอบชัยชนะ นิคมซอย 10
บ้านควนล่อน
นายสมศักดิ์ รักสัตย์

ศูนย์เครือข่ายบาราเกต
1 นายอุมัธ สวาหลัง
2 นายกรวินย์ ดวงตา

อนุบาลท่าแพ

3 น.ส.สุชดา แซ่ตั้ง
4 นางฮาบีบ๊ะ หลงสลา

บ้านไร่

5 นางเจนจิรา จิตรหลัง
6 นางอรุนา ตาเดอิน

บ้านท่าน้าเค็มใต้

7 น.ส.กิรณา ผ่องผิวกาย
8 นายสมชาย หมาดง๊ะ

บ้านนาแก้ว

บ้านสายควน
บ้านท่าแพ

19 ส.ค

บ้านปลักหว้า
บ้านแป-ระใต้
สพป.สตูล

ที่
ชื่อ-สกุล
9 นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะ

โรงเรียน
บ้านวังปริง

กฐินพระราชทาน/บริจาค วันเดือนที่ส่ง

ศูนย์เครือข่ายไผ่สีทอง
1 นายอะหมาร สันนาหู
2 นายอดุลย์ เตาวะโต

บ้านควนเก
บ้านแป-ระเหนือ

3 นายมูฮาหมาด หมูดงาม
4 นายอนุรักษ์ เนาวเกตุ

บ้านทางยาง

5 นายธีรวุฒิ หวาสกุล
6 น.ส.ไลลา บินโส๊ะ

บ้านสาครเหนือ

7 นายเกษม สะหมัดหานาย
8 นางยาวิระ หลังปูเต๊ะ

สมาคมเลขานุการฯ

บ้านสาคร

5,000

17 ส.ค

บ้านบารายี
บ้านช่องไทร

1,000

19 ส.ค

3 นางอาภัสษร รัตนศรีปัญญะ บ้านทุ่งบุหลัง
4 นางวิรัตน์ เมืองแก้ว
บ้านมะหงัง

1,000
1,000
1,000
1,000

19 ส.ค

1,000

19 ส.ค

บ้านทุ่งริ้น
บ้านคลองสองปาก

9 นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ บ้านสวนเทศ

ศูนย์เครือข่ายทุ่งหว้าอันดามัน
1 นายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า
2 นางสาวธาริกา กุกามา

5 นายประเวช จิ้วจวบ
6 นายมังกร พงศ์สุชาติ

บ้านขอนคลาน

7 นายวิทยา มิ่งมาก
8 นายประพันธ์ มอบพิจิต

บ้านวังตง

9 นายสุนันท์ เหร็มดี
10 นางปิยะวดี ยาวาหาบ

บ้านราไว

บ้านนาทอน

17 ส.ค
20 ส.ค
16 ส.ค

บ้านท่าศิลา
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ

ศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน
1 นายอุสมาน กาเจ
2 นายจรูญ เหล่าวทัญญู

บ้านทุ่งดินลุ่ม
วัดชมพูนิมิต

1,009

23-ส.ค.-62

3 น.ส.อรอุมา ทองนาค
4 นายเทียนชัย พิสิฐธาดา

บ้านป่าแก่บ่อหิน

1,000

18 ส.ค

5 น.ส.นิตยา แซ่อึ้ง
6 นางจริญญา เอี้ยวซิโป

บ้านคีรีวง

1,000

19 ส.ค

อนุบาลทุ่งหว้า
วรรธนะสาร
สพป.สตูล

ที่
ชื่อ-สกุล
7 นายดาริ เขียดเดช

โรงเรียน
บ้านราวปลา

กฐินพระราชทาน/บริจาค วันเดือนที่ส่ง

ศูนย์เครือข่ายมะนัง
1 นายไสว อินยอด
2 นายยงยุทธ ยืนยง
3 นายสัญชัย ฝาหละเหย็บ
4 นายศรีภูมิ ชาญเดช
5 นางบุญศรี สัมพันธมิตร

ผังปาล์ม 7
อนุบาลมะนัง
บ้านป่าพน
ผังปาล์ม 2
บ้านวังพระเคียน

6 นางสาวนาฎนธี ผิวเหลือง บ้านมะนัง
8 นายภานุพงศ์ แสงอุดม
ผังปาล์ม 1
9 นางศรีสุดา รัตนะ
10 นางอรนุช เสียงดัง

ผังปาล์ม 3

11 นางโนร์ลัยลา โต๊ะประดู่

นิคมพัฒนาผัง 20

ผังปาล์ม 4

ศูนย์เครือข่ายภูผาวารี
1 นายบุญส่ง เอียดสุย
2 นางมิรินทร์ พนมอุปการ
3 นางสายใจ ศรียาน

บ้านนางแก้ว

4 นายอรรถไกร จิตรหลัง
5 นายนราวัฒน์ หลงเก็ม
6 นายอับดุลอาซิส ยาบา

บ้านบ่อหิน

7 นายภูวนาถ แก้วสุวรรณ
8 นายกันตภณ สุวรรณจ่าง

บ้านวังสายทอง

บ้านดาหลา
บ้านหนองหอยโข่ง
บ้านหัวควน

2,019
1,000

16 ส.ค
17 ส.ค

1,000

17 ส.ค

1,000
1,000

19 ส.ค

1,000

19 ส.ค

บ้านทุ่งไหม้
บ้านนาข่า

19 ส.ค

9 นางสุวรรณรัตน์ เจ๊ะยะหลี บ้านหาญ

ศูนย์เครือข่ายปากน้าแหลมสน
1 นายอัดนัน อุสมา
2 นางเพ็ญศรี ตูแวมะ

บ้านปากบารา
บ้านบุโบย

3 นางญาดา นุ้ยไฉน
4 นายอาบีดีน องศารา

บ้านบ่อเจ็ดลูก

5 นายนัฐพงค์ หมีนหวัง
6 นายกชพงศ์ เพชรอินทร์

เพียงหลวง 4

บ้านตะโละใส
กาแบง

สพป.สตูล

ที่
ชื่อ-สกุล
7 นายตอเหลบ ปอหรา
8 นายจิตรกร หมีนสัน

โรงเรียน
สนกลาง

9 นายเอกวิทย์ สาโส๊ะ
10 นายอับดุลอาซีร์ ยาหมาย

บ้านท่ายาง

11 นายลุกมาน หนูยาหมาด

บ้านท่าพยอม

กฐินพระราชทาน/บริจาค วันเดือนที่ส่ง

บ้านเกาะบูโหลน

1,500

19 ส.ค

1,000

18 ส.ค

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
999

17 ส.ค

1,000
1,200

16 ส.ค

บ้านตันหยงละไน้

ศูนย์เครือข่ายเสมาก้าแพง
1 นายโชคชัย ทิพย์รองพล
2 นายสนิท ด้วงชู
3 นายปริญญา ดาเต๊ะ
4 นายวินัย กิ้มติ้น

บ้านตูแตหรา
บ้านท่าแลหลา
อนุบาลละงู
บ้านป่าฝาง

5 นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฎฐ์
6 นายณรงค์กร ชานาญเวช
7 นางอุไร ทีปรักษพันธ์

บ้านควนฟ้าแลบ

8 น.ส.สุขศิริ ไตรสกุล
9 น.ส.ปุณณานี เจ๊ะหนุ่ม

บ้านไสใหญ่

10 นายชาตรี ศรีหา
11 นายมูฮอฟฟัล ยาหมาย

บ้านปากปิง

บ้านปิใหญ่
บ้านทุ่งเสม็ดฯ

17 ส.ค
17 ส.ค
17 ส.ค
17 ส.ค
16 ส.ค

บ้านโกตา
บ้านอุไร

ศูนย์เครือข่ายละงู
1 นายสมมารถ จันมา
2 นายสราวุธ ปองอนุสรณ์
3 น.ส.กุหลาบ เกลี้ยงชุม

บ้านลาหงา

4 นายเจริญ จิหมาด
5 นายมาแอน ใจตรง

บ้านปากบาง

6 นายมานิตย์ สาจิ
7 นายเสรี บิสนุม

บ้านในเมือง

8 นางสิริ เด็นเบ็น
9 นายปรีชา หมีนคลาน

บ้านทุ่งสภากาชาดฯ

10 นายนพดล ยังสมัน
11 น.ส.ถนอมสุข ผิวเหลือง

บ้านนาพญา

บ้านปากละงู
บ้านท่าชะมวง

19 ส.ค

บ้านคลองน้าเค็ม
บ้านเกาะยวน

1,000

บ้านห้วยมะพร้าว
บ้านห้วยไทร

สพป.สตูล

1,000

14 ส.ค

ที่
ชื่อ-สกุล
12 นางยูรีย๊ะ บิสนุม
13 นายสมาน บิลละเต๊ะ

โรงเรียน
บ้านโคกพยอม
บ้านบากันโต๊ะทิด

สพป.สตูล

กฐินพระราชทาน/บริจาค วันเดือนที่ส่ง

