
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๙,๐๔๐ คน ขาดสอบ ๒,๑๒๙ คน คงสอบ ๖,๙๑๑ คน สอบได้ ๓,๑๗๖ คน สอบตก ๓,๗๓๕ คน (๔๕.๙๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงสุทธินันท์ แสงงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงนัฐยา ทุยไธสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงกนกจันทร์ กระจัดภัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงภัทราวดี เนือทอง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงรัญชิดา นิลแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงวิจิตรา เหลียมดี

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงฐิดาพร เติมสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงบุณฑริกา วงเวียน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงรินรดา สกุลบุญญาธิการ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงบุญฑริการ์ ฟนทา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงภาสินี พิชยะสูตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงสุภาวดี แย้มปู

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงภทรพรรณ ชูวา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงอภิสรา นิลรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๕ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แก้วยศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงกมนชนก ทองอ่วมใหญ่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงชลธิชา บุดดีคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุชานันท์ สายทะเล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงกุสุมา ภัตธินัญมลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงภคมน เนตรอนุวัฒน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงกฤติมา ผมทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงจันทิมา หมายจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงศิรดา บุญสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงมติมนต์ พลสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงสิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงกวินนา นิยมเหมาะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา สำคัญยิง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงชุติมา เฟองทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงปวีณา หม่อมกระโทก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงพรศิริ หล่าเพีย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงมนัญชยา ขันสาคร

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงสิรภัทร เหลียมดี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงสุนิสา สุขประจำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงอนัญญา ภูเฉลิม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงอรปรียา พรหมบุตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงจิราพร กับทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงนรีกานต์ ควรหาญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงพิยดา กมลรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงวาสิทธิฐี

์

พัดพรหม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงสุชัญญา วัฒนานุสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงกัญญา บุญเชิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงจันทกานต์ ขันถม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงณภัสภรณ์ สำรวมจิต

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงรัตนาวดี มะยุรา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงวิลาสินี น้อยหลุบเลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงสิริพิชญ์ โสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงสุพรรษา แซ่อุย

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงหทัยชนก มงคล

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอรไพลิน แข็งฉลาด

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงอัญชลิกา นามวัฒน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงทัดดาว คงกล้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงนิศานาถ บุญร่วม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงอินทร์ปรียา อินแปน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงธรรมธิดา หงษ์วุธ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงจรรยารักษ์ ศรีธีรประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงนริศรา ชุมกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงขวัญสุธา โสฬส

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๕๙
นางสาวณัฎฐธิดา เพ็ชรนิล

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๐
นางสาวณัฐญาดา นามสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๑
นางสาวศุภิสรา เหิมหาญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๒
นางสาวชญานิกา คำสิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๓
นางสาวศิริรัตน์ สิงบุดดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๔
นางสาวลีน่า เหลือมลำ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๕
นางสาววสุธนี ศรีเพ็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงศศิธร ศรีสุยิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๗
นางสาวสุดารัตน์ สายบุตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๘ นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๖๙
นางสาวอภิชญา ยอดจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๐
นางสาวอาภัสรา ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๑
นางสาวเบญญาพร เทียมวิจิตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๒
นางสาวพันวรรษา บุญหวาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๓
นางสาวพิมพ์มาดา สันทัยพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงภัทรา รัชตภูษิต

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๕
นางสาวภัทราพร แก่นพิทักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๖
นางสาวมโนชา ประชากูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงศิริกัญญา ลิมปเวชรักษ์

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงศิรินภา คงอุตส่าห์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงสุชาดา หฤทัยถาวร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๐
นางสาวสุนิสา สงวนดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๑
นางสาวอารยา วิมุตกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๒
นางสาวแอนฟลด์ ภาคพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๓
นางสาวกัญญาณัฐ สุขตลอด

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๔
นางสาวระพีพัฒน์ ศรีพรชัยเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๕
นางสาวศิรินภา ใจรัมย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๖
นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๗
นางสาวอภิญญา ทีอุปมา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๘
นางสาวอภิวันท์ ชมดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงบุญญิสา พรรณงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๐
นางสาวเบญจมาศ กิมาวะหา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๑
นางสาวพนิดา เสาะสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๒
นางสาวพรรณธร ศรีนาคา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๓
นางสาวพิชชาพร ดีอ้อม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงพิมพกานต์ สิริภาพโสภณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๕ นางสาวอัญธนกาญจน์
ยามบุญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงธัญพิชชา เข้าเมือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๗
นางสาวบุษรากร คิดอยู่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๘
นางสาวปรัศนีย์ บุญมาก

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวศิรินทิพย์ บำเพ็ญดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๐
นางสาวศุราภรณ์ พูนเฉลียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๑
นางสาวสุภานัน เรืองสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๒
นางสาวอจลญา พนารักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๓
นางสาวจิราพัชร สายชุมดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๔
นางสาวชลธิชา สมงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงแพรทอง สุนทร

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๖
นางสาวรมย์นลิน สมิงภู่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๗
นางสาววรวลัญช์ นับงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๘
นางสาวสุภาวดี เพิมศิริ

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงธิติญา นามเย็น

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงจรรยพร นิลสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๑
นางสาวจุฑารัตน์ ขวัญมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายอภิวัฒน์ อินทรีย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงศศิกานต์ บูรณ์เจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๔
นายดนุสรณ์ ทองเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๕
นางสาวสถิดารัตน์ นิตยวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๖
นางสาวธัญนิภา เชือเดิม

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๗
นางสาวบุณยวีร์ คุณพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๘
นางสาวปลายไหม ศรีกุลวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๑๙
นางสาวชวิศา มะลิมาตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๐
นางสาวลลิตา สำนักนิตย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๑
นางสาวนริศรา หฤทัยถาวร

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๒
นางสาวปภัสสร ยิงได้ชม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๓
นางสาวลดาวัลย์ สดชืน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๔
นางสาวทัศนีย์ สังข์โกมล

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๕
นางสาวนภัสสร มะลัยทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๖
นางสาวมาลินี ประดับสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๗
นายกฤติพงษ์ ฉิมมาลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๘
นางสาวชยาภรณ์ ใจงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๒๙
นางสาวญาณิศา ภูลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๐ นางสาวประพาฬรัตน์
สกุลชาติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๑
นายวิศวะ โภคมณี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงสุนิสา แสงพลบ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงพรประไพ ลาธุลี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายศุภโชค บันเทิงใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายจักรพงษ์ บูรเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงธีรดา คงศร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงสุนิสา วงศ์จันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงมยุริญ สำรวมจิต

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงปนนภา บริสุทธิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายภูริ ยืนยง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๑
นายเอกราช กระแสโสม

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๒
นางสาวเสาวลักษณ์ ก่อแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๓
นางสาวสุชาดา สกุลเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๔
นางสาวศุภลักษณ์ การัมย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๕
นางสาวศรัญญา ก่อแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๖
นางละออ กระแสโสม

๐๖/๐๓/๒๕๐๕
โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรณศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงชไมพร พันธ์ศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายธนกฤต ชิมประโคน

๑๒/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงธนพร บุญมานนท์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงปาริชาติ ชาญรอบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุวรรณี เจาะเหมาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายอภินันท์ โสวพรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอินทิรา จริตรัมย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๕
นางสาวกนกพร บุญมานนท์

๒๔/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงประวีณา บุตรสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายธัญกร พูนแสง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

แซ่ไล้
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงวรนุช ศิริบูรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ปลังกลาง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงพรพนา เสาสูง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงวิลัยพร เอ็นมาก

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงณิชารีย์ เรืองสุขสุด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทร์ครบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสุทธิรักษ์ สายชุ่มดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายกุมภา สายรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงวิวาห์ แลดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงวัลย์ลดา พุ่มเกษม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงวรรณพร หมายสนิท

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุภาวดี จงกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายพิสิษฐ์ โยธานันท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายศิราวุฒิ แลดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายสุธน จันทร์ครบ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สายชุมดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงไทย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทิมขาวประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

กะเสมรัมย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายณัฐภัทร ทวีคง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายพีรณัฐ เคยสนิท

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายรัชชานนท์ ลายทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายรัฐพล รักษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายสิปปภาส พูนมัน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมจิตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงจันทรา แสงโสภี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุวนันท์ โสวพรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หนึงใจ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ พวงย้อย

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายคาระซาวะ มีแสวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายพิพัฒน์ สุลินทาบูรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายพีรณัฐ เสมอภาค

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายวงศธร ขวัญยืน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายวันนะ วาพัดไทย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายอนุวัต สมกล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายอัครเดช แสนสำราญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงกชกร อดกลัน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงกัลยากร บุตรพราว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงชนิศา พรรณสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงชลธิชา คำใบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงโชติกา มุ่งดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงธิญาดา เสมอภาค

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงนัฐฐา หาญเชียว

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงเบญจภา ทรงยินดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงพัชรี พูนสุด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงมนทิรา เชิงหอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์ ชอบใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงวาสนา เชือมาก

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงสวรส ชืนใจ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุธิตา เข็มอุทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายดนัย เครือทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธนกฤต น้อยแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายธันยธร กล่อมจิต

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีพุทธา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายปกรณ์ กลินงาม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายประวิทย์ บุญกระจาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายปะพน สนสี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายภาคภูมิ สุขสิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงเขมิกา บุญมานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงจิดาภา บุญสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงจุพาทิพย์ อินทรศร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงฉัตรชนก เครืองทองใหญ่

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงฐานนันท์ ธาตไพบูลย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ วงมาเกษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงทาริกา โกสีย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงบุญษิตา คำทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงปราณี เชือมาก

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพรรษา คลองตรง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถนอมมาก

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สิริสอย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงวรรณนิสา โสวพรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงวราภรณ์ นะราชรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายธนาธิวัฒน์ กล้าเชียว

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายธานินทร์ พูนสุด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายธีรเดช สุทธะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายปณณวัฒน์ สวัสดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายพรเทพ สินลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายพัชรพล ทวีคง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายภูวนาถ สุขใหญ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายสุพรรณ พิมเขตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงชุติมา รอบคอบ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงณัฐขมณี สุบินนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงนันทกา ดอนไชย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงนันทภัค ทองวาว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงนับทอง หายโศก

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงนำฝน บุญสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงวารุณี หลอมนาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวิสาสินี จันทร์กลิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงสุธิตา ฉัตรทัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายจุลจักร บ่อทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายเจษฎา อรรคมุต

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายชยุตม์ ปรึกเงิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ผดาเวช

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายภูวเรศ ชือมี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายวัชรพล สนสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายสุธิราช แสนจำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เชือมาก

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงนุศรา ภาคคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงพรชิตา ไชยมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงเมลิษา สว่างวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงรัชนี เชือมาก

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พุดชวา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงวราภรณ์ โสวพรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ฤกษ์ไชย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงสุชานันท์ สายส่อ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงหทัยชนก ลายทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สนสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายจักรกฤษ ศรีลาไลย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายธิติพัทธ์ ชุยรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายณัฐดนัย สุบินนาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายณัฐภัทร สมเย็น

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายดุสิต แสนสำราญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ยอดเหล็ก

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายทวนทอง ละเริงรัมย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายทัศน์ไท สุขสำราญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธนกฤต ศิลาลาย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายวิชญะภูมิ สายกลิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายวีรภัทร วังคะพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงณัฐพร คงเครือ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงธัญญาพร เถาว์ยา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงธันย์ชนก สีสวย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงปภาดา ดวงภาค

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงปยะดา ปกกาสัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงพรรณธิชา สองสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา กลีบเอ็บ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงมุทิตา นามบุรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงมุทิตา นาเจิมพลอย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงเมธินี ฤกษ์ไชย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงศศิธร ยอดเครือ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงศศิธร สิทธิศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ครบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงอุษามณี ทวีพร้อม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายก้องเกียรติ ลายทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายจิรายุ กลำทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายธนาวุฒิ ภาคคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์โสภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายวีรสิทธิ

์

วังคะพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายศิริวัต แก้รัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายสิงขร ทองดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงฐิตา บุญไกร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงปรียา จันทวี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงปฐธิตา หลงอุย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงมณฑิตา หนุนโชค

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงมาริศา ดวงภาค

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงศวิตา พร้อมพูน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงศิริกันยา พวงเพ็ชร

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา เย็นประโคน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงสุนิษา จันทร์สิงขะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงเอียมศิริ

่

คงยอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงกรฎา เชือมาก

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายเกียรติภูมิ ดวงภาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายธนวัฒน์ สนสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายปรัชญา พูนมัน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายพรรษา สุรศร

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายพัฒนพล ยางสามัญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงจันจิรา จันทะดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงจันทิมา บุญรับ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงทัศนีย์ อาญาเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงนฤมล พราวแดง

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๑ เด็กหญิงบุษราลักษณ์
ดุจจานุทัศน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงปญญาพร วิจิรัมย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ จริตรัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงรัตนา โกสีย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงวิลาสินี สมองรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงสุภาพร สืบสวน

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงอรนภา สายชุมดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงอรยา พิศเพลิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงณัชฐพัช เชียวรอบ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๐
นายอภิวัฒน์ สายแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๑
นายอัฒิชัย สุรสอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ไวเร็ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวจินตหรา เอ็นมาก

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวศุภลักษณ์ ทรงเย็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาวอาทิตยา เชือมาก

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๖
นายณัฐพล สุมาชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๗
นายมนัญชัย ทองเกลียง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นายฤทธิชัย ทิศนาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวธิดารัตน์ เสียงตรง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๐
นางสาวปาริชาติ โกสีนาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๑
นายจักรกริช นวลพริง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๒
นางสาวศสินา สิทธิศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๓
นายกิตติศักดิ

์

ยอดเครือ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๔
นายชานนท์ อกกลัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๕
นายธีระพล เถลิงผล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๖
นายนวมินทร์ แลดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๗
นางสาวตรีบงกช สุรศร

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๘
นางสาวบุษบา สมพงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงศมัญญา สุขสิน

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๐
นายปยะวัฒน์ จันทร์ครบ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๑
นายเสงียม

่

ทองกระจาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๒
นางสาวบุญยานุช เจ้าไทย

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๓
นางสาวจันทิมา นอนวิเศษ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๔
นางสาววิภา ชมชืนชู

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๕
นางสาวเกวลี แรงเริง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๖
นางสาวสุจิตรา แผลงดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๗
นางสาวอรวิภา ทุมมาตย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๘
นายจิรวัฒน์ นึกชอบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๕๙
นางสาวกัญญามณี ผาชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๐
นางสาวธิดารัตน์ ห้าวหาญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๑
นางสาวพรทิชา เสาสูง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๒
นายพุฒิพร พร้อมพูน

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๓
นางสาวมุธิตา วิชาเฟอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๔
นายมงคล ศิริสำราญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๕
นางสรรสุณี แพงทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายธนชิต แก้วปลัง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๗
นางสาวศรีสุดา สุดสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๘
นางสาววรรณี สมัครดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายศรายุทธ ไวยุธ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายณรงค์ยุทธ ถวิลสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายพงศภัค เพชรลำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงขวัญจิรา นกทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงจิตตมาศ แย้มดวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงพรธิตา ติดใจดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ สองพิมพ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุธีรา มาลัยทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงสุภัสสร กงจักร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงอลิชา เสชัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายคุณานนท์ มาตย์ภา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายดนัยเทพ ประเสริฐศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายทิวากร นาคงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายพงศธร ต่อแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายมนตรี จันโท

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงกานต์สินี พอกทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงจันทิมา แก้วแบน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงพัชราภา ดุจจานุทัศน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายกฤษดา สุพรรณภพ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายคเชนทร์ชัย เศษจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายภูตะวัน จันทร์เพ็ญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายฤทธิรงค์ อุ่นใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายสิทธิชัย กมลบูรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๒
นางสาวอังคณา เชือมาก

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๓
นางสาวรัตนา อรุณรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๔
นางสาวหรรษา วรรณทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๕
นายธนาวุฒิ แสงจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๖
นางสาวจันทร์ทิมา สายยศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงฟาพราว ดีอยากได้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงวัชรินทร์ ทวีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงปรียา เวทวิทยากิจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นามภักดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายปรีชา ปุตุมาจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายวรากร พิมพ์ดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายศุภกร แจหงเครือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงดลพร คำพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนริศรา จงชนะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงปยพร วรดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงเปรมฤดี สุดอุดม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วหล่อ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงอรจิรา นามเขต

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุภักษร สุบินนาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพันธกานต์ กองทุน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๒ เด็กหญิงกนกกาญจน์ เรียบร้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงฉัตรชนก แก้วสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงวรรณภา ใจมัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายประสิทธิ

์

ก่อแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงมาริษา ท่าระ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงนภสร วิชานันท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๘
นายสิทธิชัย สุวรรณดำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงชฎาพร ทำดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงมินทร์ตรา สุขสมาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๑
นายศุภัทรศักดิ

์

ว่าเร็วดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ปดิงอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๓
นายโชนแสง พืนนวล

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๔
นายศิวัช ปะโนรัมย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๕
นางสาวจันดาเพชร โตเหล็ก

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๖
นายนพรัตน์ สำรวมจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงวันนิสา สายน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๘
นางสาวเขมรินทร์ ทรงฉลาด

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๒๙
นางสาวโกลัญญา กลัดเจริญ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวพัชรพร อุดมสุขสถิตร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวสิริพร อุดมสุขสถิตร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๒
นายกิตติภูมิ ดวงกางใต้

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๓
นางสาวธนาภา ทับทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๔
นางสาวรุจิษยา สติยานุช

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๕
นายวิษณุ ปุตุมาจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๖
นายออมสิน บุญจวบ

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๗
นางสาวกิงแก้ว

่

หมืนถลา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๘
นางสาวชนะฤดี ยุนหา

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๓๙
นางสาวสิริระ ธิจักร

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๐
นางสาวกนกพร รัฐสมุทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๑
นางสาวกมลทิพย์ หอมสมบัติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๒
นางสาวพิมพ์ประภา ชมชืนดี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๓
นางสาวหทัยภัทร หุนารัตน์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๔
นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนสุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๕
นางสาวผการัตน์ หมายเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๖
นางสาวรัศมี ริวศรี

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๗
นางสาวเบญจวรรณ ยิงมีอยู่

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๘
นางสาววรนุช งามเด่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๔๙
นางสาวเบญจวรรณ เผ่าพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๐
นางสาวศิริลักษณ์ ดวงใจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๑
นางสาวศิริพร สุขเอียม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๒
นางสาวศุภลักษณ์ คมคาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๓
นายณัฐพงษ์ คำเสียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๔
นางสาวหัทยา สังข์ขาว

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๕
นางสาวพัชริตา เรืองสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๖
นางสาวสุชาฎา กระแสโสม

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๗
นายพลวิชญ์ คงทวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๘
นางสาวชาลิสา ศรีชะอุ่ม

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๕๙
นายธนวัฒน์ โรจน์ศักดิศรี

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๐
นางสาวสุดารัตน์ อ่อนสกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๑
นางสาววรรณพร รุ่งเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๒
นายสุธินันท์ อุ่นจิต

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๓
นางสาวพรทิพย์ สุขกล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๔
นางสาวอัญวีณ์ บุญปก

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๕
นางสาวกรรณิการ์ เกตุธาตุ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๖
นางสาวจุฑามาศ ขาวงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๗
นางสาวประวีณา เสาพึงดี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๘
นางสาวอารียาพร พืนนวล

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๖๙
นายกิตติพัทธ์ ยืนยง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๐
นายรักษ์ไทย มีธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๑
นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๒
นายจิตรกร อมรสิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๓
นางสาวมยุรี สุขสุภา

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๔
นางสาวสุพรรณี ชะราชรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๕
นางสาวธัญญา นรุนรัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๖
นางสาวศริญญา สีตะริสุ

๒๙/๐๕/๒๕๒๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๗
นางสาวธนัชชา เลือมใส

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๘
นางสาวพรนภา โหมฮึก

๐๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๗๙
นางสาวณัฐธิดา โลนุช

๐๔/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๐
นายอนุชา ผลวัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๑
นางสาวศิริภา ภูแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๒
นางสาวชมพูนุช พิศาลเอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๓
นางสาววิมลรัตน์ สำราญใจ

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๔
นางสาวกาญจนา พรมแพง

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๕
นายณัฐภัทร สนิทฉัตร

๑๓/๐๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๖
นายพงศธร ปกการัง

๒๒/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๗
นางสาวอัมรา ตอรบรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๘
นางสาวชนม์นิภา สุบรรนาจ

๐๗/๐๘/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๘๙
นางสาวณิชภัทร พิมมาศ

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๐
นางสาวแพรวนภา กลินกล้า

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๑
นายรัตน์ภิรมย์ ประนามะสา

๒๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๒
นางสาวนารีประภา สุวรรณบุผา

๑๐/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๓
นางสาวประภาวดี แสนกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธิชานนท์ ครองชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายบุญนำ เทศนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายปกรณ์ พะนอนเขต

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายปริญญา พะนอนเขต

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายพัลลภ ภูแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายวีระพงษ์ สืบสวน

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกชกร ศรีละพรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงเกศินี เปนดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงชุติมา ดีสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงเบญจมาศ ยิงมี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงพรทิพย์ สายสอน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงพรพรรณ โสภัณฑ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงฟารุ่ง พะนอนเขต

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงมนทิชา มาวัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงวรรณภา บุญพรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทุมเพ็ญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอริสา อยู่เย็น

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายจักรินทร์ การกระสัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายชนุดม มังละมูล

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ หนาแน่น

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

จิตรเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายพิชิตชัย จันทร์ชุลี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายมงคล พาสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๗
นายสรนันท์ กาสินพิลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงกมลวรรณ โสพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีดาแต้ม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงนันธิดา ถวิลสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงนิภาพร โพธิศรี

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงอรทัย นะราชรัมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงนภัสสร ไชยถา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงอาทิตยา บัวหอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๕
นางสาวชลธิชา ครองชืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๖
นายดัสกร บัวทองดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๗
นางสาวศุทธหทัย ประวัติพร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๘
นางสาวศุภาวรรณ คำเงิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๒๙
นางสาวสุวรรณนา พะนอนเขต

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๐
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูจิตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๑
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

เขียนโคกกรวด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๒
นางสาวไพลิน เกิดบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๓
นางสาวสุวนันท์ เกษรนวล

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๔
นายยศพล สุขรอบ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๕
นางสาวปนัดดา สมสวย

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๖
นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญฤกษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๗
นายเฉลิมเกียรติ สืบสวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๘
นายพีรพล เลิศสกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๓๙
นายอัมรินทร์ ไชยยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๐
นางสาวเกษแก้ว มาลาทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๑
นางสาวศศินี พิมพ์จันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๒
นายพิษณุ มาวัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๓
นางสาวกรกนก ไส้เสือ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๔
นางสาวเกศมณี จิตอนุกูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๕
นางสาววิภาวรรณ ขันติวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๖
นางสาวสุชาดา เกือกรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๗
นางสาวสุภาวดี ทองปญญา

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๘
นางสาวหนึงนภา

่

ประเมินชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๖๐/๐๕๔๙
นางสาวกาญจนา ใหม่วงค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงบัณทิตา แสวงสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายศุภกฤษ เชือมาก

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายชินวัตร ภาสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงภูริชญา เชิดชาย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงมณฑิชา สุวรรณลา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายวชิรวิทย์ ธัญญพืช

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงอารยา สายน้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงกนกพร เหมือนลือ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงพชรพรรณ จำรักษา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงปารมี เกลียวทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๐ เด็กหญิงมนตร์ณภัทร รัตนถาวร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงปยะฎา ดาศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายศักดิภิวัฒน์

์

ลัทธิศรีแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงกัญญชนก มีสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงณัฐพร มุติโสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงนริสา จงยาว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายปรมัติ อุ่นใจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงพิมลพรรณ สีผุย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายอัครพล ศรีดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา หอมกลิน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายทิวากร เอืออภัย

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายพงศ์เพชร โพธิสาธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงวรรณิษา พระงาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

พรมวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายศุภชัย พลชลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายสุวัฒน์ พวงขจร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงอาซาริยาห์ ทาเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงอาทิตยา เขียวงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายชาคริต ชูเชิด

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงธันยธรณ์ สรวงเทพ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายนนทกร ชัยประโคน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงสุภาวดี จบหล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงอมราวดี โลกประโคน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงอัญมณี ดวงศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงจันทรามาศ สงครามศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายปรัชญา เสาทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงเกศรากร ปญตะยัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายนิติธร กระแสโสม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงลลิตา ขอสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงจัสมินท์ โพธิบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงพัชราภา เลิศสกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงกมลชนก สาคร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงณัฐติกานต์ แซ่ไหล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงจรรยารัตน์ พอกเพิมดี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ ทวีเหลือ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงพัชริดา ไพคำนาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ดีเลิศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงบุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ดำงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงกมลพรรณ พวงสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายกิตติภณ พืชทองหลาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงแก้วตา งามเลย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายญาณภัทร นารัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายณพิชญ์ จิตหนักแน่น

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายธนภัทร ผลจันทร์งาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายธนากร ตุลาจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงนลินี ศรีหา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงนวพร พวงศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายนิธิโรจน์ จิระธนาโรจน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายเนติธร สาคร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายปฏิภาณ จรจรัล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายปฏิภาณ บุญเหลือ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายพหล อินตนัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงทวี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงวิรวรรณ เจือจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายวิศาสตรา มิทราวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายศราวุฒิ นามวัฒน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงศศิประภา เหมือนวาจา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ช่อทับทิม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายสรวิชญ์ เหลียมดี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายสิทธิชัย อุดมทวี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงสิริวิมล ช่วงชัยชนะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายสุทธิราช มังกะโรทัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงสุธิดา ประวิสุทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายสุริยา เผดิมดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายสุวณัฐ การะเกษ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงอริสา หมวดเมือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายอิทธิเทพ มีใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายกันติทัต แสนทวีสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงกัลยณัฐ ดวงศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายคริสต์มาส สุรเสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงคีตภัทร จงงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายจิรัฎฐ์ ดำบัว

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายเจษฎา มีสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงชนัญชิดา ภาวสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายชนินทร์ ไหมทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงชุติธิดา บัวเชย

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธาดา หล่อกิติวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงนฤมล ศรีละออง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงนัทฐมน คงทน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายปฏิภาณ ชีพรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงพรกมล ไหมพรม

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพันธิตรา ลบไธสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงภัทธิรา เพ่งเล็งดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กชายวิศรุต สิทธิศรีจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงสุวรรณี ขอพึงกลาง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงกนกธร สวนงาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกฤษฎีกา สีดา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมาะตัว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงจันทกานต์ มณฑาทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงจิณัฐตา พิศเพลิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองหล่อ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายชานนท์ ชุ่มนาเสียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงณัชชา อรรถสกุลรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงนิยตา วาปเก่า

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงบุษกร นาคแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายปยวัฒน์ วิรุณพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงพรหมรัตน์ บุพศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายพีรเดช ถาดทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายมติพล คงดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงวณิชดา ถนอมมาก

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายวุฒิชัย สายใจบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายศตวรรษ บุญมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายสดุดี ดวงใจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายสุจินต์ โอธินทรยุทธ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันทวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงอัญชนิตา โภคะสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงอุบลวรรณ เคนสูงเนิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายกฤษฏิธีภพ

์

ไหมทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายกฤษฎา ยิงได้ชม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายกีรติ ร่าเริงยิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงขวัญศรี แก้วลอย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงจณิสตา นามสว่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงจารุวรรณ แร้วกระโทก

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายเจษฎา ทองใบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายไชยา นรานรัมย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายฐาปณพงษ์ รักษ์ภิรมย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงณภัสวรรณ ศาลางาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงเต็มตรอง สายพญาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายทิพากร โลกนิยม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธนธรณ์ ทองนำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายนรากร คลานุวัฒน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุตรงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงปฎิพร หมู่ดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายปโยรส เปรียงกระโทก

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายพชร สายไทย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายภานุกร หวังสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวรรณพร กำรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายวศิน ประทุมศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวสุธร จวงพลงาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายสุริยนต์ บุญเลิศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๒ เด็กหญิงคัมภีรพรรณ บุญชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายชิตพล ผู้สมเก่า

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงฐิตารีย์ จรัสใส

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงถิรดา ปญญาเอก

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายธัชธรรม อนุจรพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายนพกร หนึงใจ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงเนตร

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๐ เด็กหญิงปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงปสุตา คำแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายพชรพงศ์ สังข์เงิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายพีรวัฒน์ บุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงสาริน นนทะภา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงสุนันทา ปญญาเฟอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายอภิรัตน์ พ่อค้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงคีรีแอน

่

แกลลาเกอร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงดวงใจ ชาวนา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายทัตพงศ์ กะการดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายธงชัย คงศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงปนัดดา ตาประโคน

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายปณณทัต จันทร์ประดับ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงปนมณี ธรรมประดิษฐ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายพัสกร ชูวา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายวุฒิชัย ชมชืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนผลิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงศุภิสรา เผ่าพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงอัมพกา มิถุนาวงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยิงรุ่งโรจน์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงกีรดา เบญจมาศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

มีงามดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ยอดชลูด

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

ผดุงดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงฐิติพร เกษรนวล

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายณรงค์เกียรติ บูรณะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงณัฐกมล ดีเลิศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงนฤมล สุริยะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงนิลลดา ดาศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงพรไพลิน ปะนันทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงภัทราพร มันธุภา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายศักรินทร์ นิลแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงจิตราพร บุตรดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ทะกาเนนะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายเจษฎา อือกะโทก

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ลอยทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๘ เด็กหญิงทรายวรินทร์
สมส่วน

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงปรารถนา สืบเทพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายภูริ ชังพูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงรินรสา นิติภูวดล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แก้วสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงศิริภัทร์ สมใจชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงสายธาร ทองลำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงอนันธิตา บุญเลิศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงอัญธิการ์ เมินดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงนิรมล ใจมัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สุกิมานิล

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชินทอง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทะเขต

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์หอมฟุง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงอารยา แก้วแล้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงสุภาพร เหล่าดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงศิมาภรณ์ วนมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุนิสา ลำเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอภินันท์ ว่าถูกใจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงนันทิชา ผลจะโปะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธาราม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา สมบูรณ์การณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ต้องถือดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงวันวิสา บุตรคุณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายศักรินทร์ นามงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงบุษราคัม เหล็กศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงพงศ์สุภา สุระคนธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายเชิดชัย ทองเชิด

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงอารยา สายน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงอารียา อยู่นาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายชาญวิทย์ ประดับทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงปรัชญา ปลืมใจ

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงศรสวรรค์ ริมหมู่ดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายกิตติธัช สุขพราว

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายประยุทธ ออมแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายวีรเทพ จันเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายอธิเบศ กาศรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงกิตติยา มีคม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา รสหอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงภริกา เปนสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงมินตรา ยอดโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงลานนา เนียมฝอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เนียมฝอย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายธีรนัย สร้างดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายพรชัย ทองหย่อน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงกุลธิดา ตุ่มจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงจันจิรา ดาทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงเจนจิรา ศิลโซ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จินหลง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงสุนิศา แสงสุกใส

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงสุนิสา เอิบอิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายธีระชัย งามสาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายภานุพงศ์ สายกระสุน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายศิลา ปะการัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๓
นายเกียรติศักดิ

์

จันทรประชู
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๔
นางสาวกชกร คงรินทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงชลิตา กองทุน

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงทิพารัตน์ เลียมทอง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๗
นางสาวนพรัตน์ ปนหอม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๘
นางสาวเย็นฤดี แต่งงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๐๙
นางสาววีนัส วินิจฉัยกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๐
นางสาวเสาวลักษณ์ วังวารี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๑
นายชูเกียรติ เติมดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๒
นายณัฐกิจ อยู่นาน

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๓
นายทิวากร พุ่มพวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๔
นายอลงกรณ์ สุขสวน

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงณภัทร ยิงยงยุทธ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงมุกริน แสงสุกใส

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๗
นางสาววราวิเศษ ดีจัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๘
นางสาวสุนิสา กิงจันทร์

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๑๙
นางสาวภณิตา ภูริโสภิษฐ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๐
นางสาวสุนิษา กะรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๑
นายเกรียงศักดิ

์

ใจภักดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๒
นายทินกร ก่อแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๓
นางสาววรยา ศรีสัมฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๔
นางสาวอรุณรัตน์ ปนเพราะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายวสันต์ คุตรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงเจนจิรา พอกพูน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงนำฝน ทางดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงวรนุช เห็นจบทัว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงนภาลัย จะเชนรัมย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงนิติยา แรงจบ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ช่างสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายธาดา พานแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ โกรธกล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงสตรีรัตน์ กงทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงจิราวรรณ สมุห์เงิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๖
นางสาวจิตรอารีย์ บุญชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงวนิสา ก่อแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงพนิตา เกิดเหมาะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายพีระพงษ์ แปะทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงอารียา บุตรงาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ มีพร้อม

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายสร้อย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงวาริษา อยู่ปูน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงกาญจนา ช่วยคำชู

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายศุภสิทธิ

์

มิทราวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายพชรพล ติดใจดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ บัวทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงขวัญรัตน์ นะราชรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีประโคน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

ใจชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายธีรเดช เสาสูง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายเมธา เสาสูง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงมัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

กาวิชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายเจษฏา ภู่เกิด

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายภูวดล ใจมัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงกุสุมา เกิดกระจาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงจิรนันท์ พวงขจร

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมชืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ การสมวรรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงนำฝน เสพสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์สิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงถิรพร เนียมฝอย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงศิลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงสุมนัท สิงห์พรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงเสาวณี ระเมียดดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงกาญจนา นภาคเวช

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงอริสา คำเพราะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงกรรฐิมา ยิงยง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงอลิษา สุบินยัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงวรรณิสา ระวังตน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงอัฐภิญญา พิศงาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงลัดดา คงดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงพุธษา มีแยบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงปยะดา พวงนาค

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงวรนุช ดวงไทย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนภัสสร กงชัยภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนิศากร นภาคเวช

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงพรรณพร ทรัพย์มัน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา อินทร์สุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงกมลฉัตร มันธุภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงพิมพ์วิมล มีสติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงสุชาดา เวชภัณฑ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงบุษยมาศ สมดัง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงณัฐนันท์ ครวญดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงปาริชาติ เรืองชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงพัชราพร ทำนองดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงมาลิณี บัววรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๘๙
นางสาวสุวนันท์ ใจตรงสัตย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๐
นางสาวสุวรรณี คงถือมัน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๑
นางสาวเจนจิรา สุขต้น

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาวทิพย์เกษร คำดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๓
นางสาววิภาวรรณ แปะทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงพชรมน ผลดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงชืนกมล

่

โพธิตาทอง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงจิราพร โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงณิชนันท์ สุกใส

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงอารยา ทองนำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงศยามล มีสติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธนพนธ์ สมบูรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงนภัสสร แก้วลอย

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงศศิพร วิชัยรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงวรรณภา ดมหอม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุชาดา เคล้าศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงฉัตรสุดา ภูพันนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงวรัทญา แสนกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บรรลือทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ สมัครเดียว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงกมลมาศ พุทธานุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายธีรภัทร ทรงชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายภูเบศร์ สุริดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ชาติเหิม

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุ่งเรือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงขนิษฐา ปรากฏชือ

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา สานะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงพิชชา แก้วยศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงมาริษา สืบสวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงศิริวรรณ สมชือ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงธัญนันท์ พอกพูน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายพรรณพัชร อินทร์งาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายชโยดม พอกพูน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๓
นายธนาสินธ์ มีสติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๔
นายปรัตน์ จารัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงณัฏฐนิช กลันเกลียง

่ ้

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๖
นางสาวปภาวดี ถือชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายจินดา แถวทิม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายปฐมพร ขันดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงชนิดา สุวรรณชลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงดารารัตน์ ยอดนิล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๑
นางสาวอริสา พันธุ์สุขเผ่าดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายนพรัตน์ คงสกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๓
นางสาวฐาปนี เข็มเอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงนภาพร บูรณ์เจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาวสุทธิลักษณ์ เหิมหัก

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๖
นางสาวณัชชา พริงเพราะ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๗
นางสาวนิภาวดี จารัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๘
นางสาวกนกวรรณ ปรากฎชือ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๓๙
นางสาวสุนิตา บูรณ์เจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๐
นางสาวศิริลักษณ์ ทองดุน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๑
นางสาวนิลดา เจาะใจดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๒
นางสาวอนุวรรณ ถือชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๓
นางสาวสุกัญญา บุญโสม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๔
นางสาวทิพปภา สวยรูป

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๕
นายพงศธร วงเหิม

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๖
นายณัฐวัตร ใจหาญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๗
นางสาวพัชรินทร์ สนทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๘
นางสาวปนมณี ธีร์ประโคน

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๔๙
นายประภากร ภูดวงดาษ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๐
นายพรรณศักดิ

์

คงใจดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๑
นายทรงสิทธิ

์

พ่อค้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๒
นางสาวอวัสดา บุตรงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๓
นางสาวประภัสสร บำรุงชือ

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๔
นางสาวสุนิตา สำราญลำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๕
นางสาววารุณี พิศวง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๖
นางสาวอรยา ผจญกล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๗
นายทินกร เข็มเอียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๘
นางสาวศศิธร เหมาะใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวชนัญชิดา ผลดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๐
นางสาวปาณิศา สอนเพิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๑
นายพิริยะ จองอยู่

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๒
นายศุภกิตติ

์

หวังอยู่
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๓
นางสาวปณณธร มุมทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๔
นางสาวธนัชพร แสนกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๕
นายนิภัทร์ หงส์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๖
นายจักรกฤษณ์ ยืนยาว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๗
นางสาวสิรินยา ปดตามาตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๘
นางสาวอารีญา พันธ์ศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๖๙
นายพุฒิเมธ กระแสโสม

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๐
นางสาววิภา พันธ์ศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๑
นางสาวจิรนันท์ เด็ดขาด

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๒
นางสาววราภรณ์ เฉลียวศิลป

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๓
นางสาวพรศิริ คชรินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๔
นางสาวมยุรฉัตร พอกพูน

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๕
นางสาวสุนิสา มุมทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๖
นางสาวสุภาภร ฮวดหลี

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๗
นายนิติกานต์ หาสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๘
นางสาวปาริชาติ พิลึก

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๗๙
นายธเนศ สติภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๐
นายวีระพล ไตรรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๑
นางสาวปยพร ชายเพชร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๒
นางสาวมุทิตา บรรเทิงใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงศศิธร สอนดอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูมิสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุภัสสร เรียบร้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงบัณพร หุ่นศิลป

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายอภิวัฒน์ ชืนชูจิตร์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงวราภรณ์ เกิดคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงอัญธิกา นาคเขียว

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทวีสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เสมอใจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา นุวัยยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงอนัญญา มุมทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงสุภัสสร สมบูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงนภัสสร นภาคเวช

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงนพจิรา พันธ์มา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงศุภกานต์ ยืนยาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงพิมพิมล ปุมทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ขุมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงอริสรา สมทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงวันวิสา เผ่าภู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงพิยดา ก่อแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุธาสินี สานนท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงปพัชญา ลาศัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๖
นางสาวปยนันท์ สุดหลักทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงกัลยาณี ดัชถุยาวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายเกษมสันต์ สมานรักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กันทำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายอนุวัฒน์ เรืองจาบ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายวรเมธ ประดาสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายสหรัฐ สิงห์โตทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงมาริสา สวนสมจิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงอลิสา วิชาศิลป

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๕
นายไมตรี สหุนาลุ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๖
นายพูนสวัสดิ

์

สีสนิท
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๗
นางสาวศุภัสสร อุดมตัน

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงจิราวรรณ นิยม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงพรไพลิน โยลัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงพงศ์นภา แม่นงาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงอังคณา พงษ์พันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง วัดบ้านสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ กระแสโสม

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงไอริน ภาพแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๔
นายไพฑูรย์ ชัยณรงค์

๒๐/๑๑/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายพีรพงษ์ โต๊ะงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงเกสร ยัดดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงจารุวรรณ โต๊ะงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงจิดาภา บุญครอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงจุฑามณี ดวงแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ มุมเรือนทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงนิศารัตน์ กุดหินนอก

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงรัตชนก บูรณ์เจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงวาสนา หมู่ทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงสิรานี แสงงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ดอกจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงสุพัตรา แย้มสวนดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์โตทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงอันดามัญ หล่อทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๓๙
นางสาวจิราภัทร งามดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๐
นางสาวจิราวรรณ รู้จิตร

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๑
นางสาวธนพร บัวดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๒
นายจักรพันธ์ บุราคร

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๓
นายทรัพย์สมพร พรมจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๔
นายสุทธิพงษ์ กุลหงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๕
นางสาวกฤษณี สีนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๖
นางสาวขนิษฐา วรรณเพชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๗
นางสาวลลิษา จันทร์คืน

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๘
นางสาวแสงอรุณ นิลงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๔๙
นายธารินทร์ หล่อแหลม

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๐
นางสาวนิตยา สุขแน่น

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๑
นางสาววัลยา สิงห์โตทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๒
นางสาวศิริรัตน์ มีธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๓
นางสาวสิริประภา ศรีหามายา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๔
นางสาวปนิษฐา เผ่ากัญหา

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๕
นางสาววิสสุตา ดวงแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๐
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๖
นายศุภกิต พันธ์เลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๗
นายนภัสกร ไชยเกตุ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๘
นางสาวสุภาพร สิริม่วง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๕๙
นางสาวกนกพิชญ์ บุญมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๐
นางสาวสุมิตตรา มุมทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๑
นางสาวณัฐริกา จันทร์แจ่ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๒
นางสาวสุธิตา ภูเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงกุลธิดา ขุมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวลลิตา ใจงาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๕
นางสาววิภารัตน์ ประภาสัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๖
นายนำเพชร เติมสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๗
นายศราวุธ อนุเคราะห์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๘
นางสาวทิพย์สุดา บุตรโสม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายอรรถพล วันสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดหัวแรต  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายศุภกฤต พันธ์ศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดหัวแรต  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ประภาสัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดหัวแรต  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงพรเพ็ญ มุมทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดหัวแรต  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทรายทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดหัวแรต  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๔ เด็กชายเทพประทาน เสนาะเสียง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงชนกานต์ พิมพ์จันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงพิกุลแก้ว เจือจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงวราลักษณ์ สาระปญญา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายนราวิชญ์ หาญสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญเยียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงภานุมาศ จันดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายธีรภัทร เจือจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงรินรดา สมงาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๓
นายณัฐนันท์ โกศล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๔
นางสาวทิพย์สุดา สืบตระกูลทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๕
นางสาวนันทิกา เอียมสะอาด

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๖
นางสาวรุ้งฟา บรรลือทรัพย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๗
นายศิวดล เจือจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๘
นางสาวชิดชนก พิมพ์จันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๘๙
นางสาวญาดา สาธร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๐
นางสาวนุจรี ลินลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๑
นางสาวสรินรัตน์ ทิวาพัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๒
นางสาวสุพัตรา เจือจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๓
นางสาวมาริษา ยอดศรีเพ็ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๔
นางสาวแพรวพรรณ วงศ์พิพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๕
นางสาวสุจิรา อุส่าห์ดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๖
นางสาววราภรณ์ สาระปญญา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๗
นายธนากร ศรีแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๘
นางสาวกฤษณา หะมะณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๐๙๙
นางสาวนฤมล พิมพ์จันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๐
นางสาววราภรณ์ จอมหงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๑
นางสาวศิราณี เหลาเลิศ

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๒
นางสาวเยาวภา อินทร์เหลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๓
นายพรเทพ บรรลือทรัพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๔
นายพิเชษฐ์ ดาศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๕
นางสาวณฐิกา บัวเคล้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๖
นางสาวลักษมี พิมพ์จันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๗
นางสาวชลธิชา ศรีวิเศษ

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๘
นางสาวศิริพร เครือวัลย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงมนพัทธ์ โสปนหริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุชาดา ศุภนาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงสุวดี เส็งนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงดวงเนตร ชุ่ยหิรัญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงไพศร วิวาห์สุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงอวยพร พงศ์วัชร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงทิพวรรณ กันนุฬา

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงเพชรลดา บุญยงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แช่มช้อย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงพัชราภร ชัยเงิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงพรรณฤดี ศรีงาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวีรดา สมเสร็จ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงสโรชา สร้อยเพชร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงฐนิชา ชัยเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงธนัชพร บุญวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กชายโชตินากร บุญสืบ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงนัฐนันท์ ประภาสัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดศิริสะดอชัย  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงพรรณพษา กอกสูงเนิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดศิริสะดอชัย  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๗
นายวราเทพ บุญเพิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดศิริสะดอชัย  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายธนธรณ์ พรมเทศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายนินนาท แก้วบุญศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายนฤปนาถ ชัยภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายภูวนาถ บุญขาว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายยศกร บัญชาเมฆ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กชายสิทธิพร กันนุฬา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงกัลยา ผลเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงชลีกุล บุญพรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา อิมวงศ์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงวาลิตา ถะเกิงผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงรัตนาการ บรรเทากุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๐
นางสาววุฒินันท์ บุญสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงทิพปภา การะเกต

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงณัฐริชา พัดพรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายสรายุทธ คันโทเงิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายวัลลภ อินทร์คำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงอารียา อยู่เย็น

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงอาริสา สูงยิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงรัตนวรินทร์ สงบใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงรัตนวดี วงศรีเทพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงจิราวัลย์ เรืองสัตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา เหลางาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายถิรายุ นามวิสัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กชายปริญญา ไสยิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กชายปฏิพล สุคติศิริอุดม

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายโสภณ หวาวิสัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายทัชรพล พากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงวนิดา เสาร์มัน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงธนัชญา คูณตาแสง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายธนากร แก้ววงศา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายเพชร นามโคตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายสิทธิพร จินพละ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายธานินทร์ ช่อม่วง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงบุญจิรา บุญเอิบ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงวรนุช เกตแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงนันทวีกานต์ วันทุมมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงอทิตยา ทองมาก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายนรินธร คนลำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงพรจิรา ทิศกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงรัตนา สืบโสดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๑
นายอรรถวุฒิ แก้วบุตรดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๒
นางสาวอรวีร์ บุญโกมล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๓
นางสาวกันตนา ขวัญทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๔
นางสาวพรกมล พลไชย

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๕
นางสาวอรพรรณ สีหบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๖
นายสัญญา รินชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๗
นายธนพงศ์ จิตรสมนึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๘
นางสาวสุนันทา โสปนหริ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๗๙
นางสาวคชาภรณ์ สังหอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔ / ๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๐
นางสาวชะเนตรตรี ลำเลิศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๑
นางสาวสิรินทรา จันทร์ปญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๒
นางสาวเลิศวิภา เมืองสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๓
นางสาวสุนิตา มาลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๔
นางสาวทิฌาดา วิชุมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๕
นางสาวจุฑามาศ บุญประเสริฐ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๖
นางสาวอารยา คุสิตา

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๗
นางสาวทิพย์สุคนธ์ แคนเหนือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๘
นางสาวสรัลพร พันธ์มณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๘๙
นางสาวศิริฉัตร ช่องงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๐
นางสาวทองไสย เพ็งพินิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๑
นางสาวกวิสรา เทียมทะนงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๒
นางสาวทัศนกานต์ มีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๓
นางสาววิลาวรรณ ระดมสุข

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๔
นายธรรมนันท์ ศรีมาสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๕
นางสาวเรวดี วุฒิยา

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๖
นางสาวรัตนา พัดพรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๗
นายโอฬาร มานะธัญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๘
นายจิตรกร ทวีวุฒิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๑๙๙
นางสาวธีนิดา วุฒิยา

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๐
นางสาววรรณพร ทองมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๑
นางสาวชนิดา พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๒
นางสาววลีพร แจ่มใส

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๓
นางสาวอรญา สาทิพย์จันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๔
นายชลนธี การะเกด

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๕
นายรัชภาคย์ ขยันการ

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๖
นายสราวุฒิ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๗
นายวีรพล เสาทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๘
นายสิทธิพร พนารินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๐๙
นายสหัสวรรษ วุฒิยา

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๐
นายวัชระ บุญตัง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๑
นางสาววิลาวัณย์ เบิกบาน

๒๐/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๒
นางมัลลิกา พรมมา

๐๑/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๓
นางสาวรุ่งนภา กลินกลาง

่

๒๖/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๔
นายจีระเดช บัวดี

๒๒/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕ / ๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๕
นางยุพาวดี พิมพ์ลา

๒๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๖
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา

๒๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๗
นายณัฐวุฒิ เสาว์ยงค์

๐๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๘
นายภุชงค์ คนคง

๐๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๑๙
นายภูริเดช ขุนแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๐
นางสาวกัญญ์วราพร บุตรคุณ

๐๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๑
นางสาวปาริณี หาญอาษา

๑๐/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๒
นางสาวรติวันต์ สุระ

๐๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๓
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก

๑๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๔
นางสาววภาฎา ทองนรินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายพัสกร ราชมะโฮง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายพีรพัฒน์ การะเกต

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ประกอบดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ดัชถุยาวัตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงสุพัตรา บุญธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายชัยณรงค์ บุตรงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายชิษณุชา บุญไทย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายศิริวัฒน์ บุญยงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงไข่มุก ดัชถุยาวัตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เสนาะเสียง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงชาลิสา บุตรงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงอรทัย วังสันต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายเจษฎา เปลียนจันทร์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายชยานันท์ พรมเทพ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงจุรีมาศ ศรีสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงปนัดดา แซงอุ่น

๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงปยดา มะโนรัมย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงอรวรรณ วังสันต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายภควัตคีตะ พุทธระสุ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุดมดัน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงกัลยา บุราคร

๑๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงจิราพร แต้มทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงทิตยา บุตรงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงศิริพร ทุมทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงสิริกร การร้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายสรณ์สิริ การะเกด

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงจันนภาพร บูรณะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงดารินทร์ ธรรมทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แต้มทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงโสภิดา บัญชาเมฆ

๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายกฤษฏา บุตรงาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงจันทกานต์ วุฒิยาสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ควรสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงวรวรรณ ไพละออ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงสุวนันท์ ตะระสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายกิตติพงศ์ ดัชถุยาวัตร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายพงศ์พิชิต ดัชถุยาวัตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายพิเศษ ดัชถุยาวัตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายศุภวิชญ์ ศิริงาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงวิภาวดี นรดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ วังสันต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ ทรัพย์เจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายพลวัตร์ ศรีสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายภัทรดนัย พุทธระสุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายมนัทกานต์ เปยเมย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงกชนันท์ แสงเพ็ชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงธลิตา หงษ์สระ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงสุรางคณา บุญธรรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๓
เด็กชายภัทรพงศ์ ตาละคำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๔
เด็กชายสราวุฒิ บุตรลักษณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แต้มทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายไกรวิน จงกรด

๐๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๗
นายวาทิน ดัชถุยาวัตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๘
นางสาวตะวันฉาย ไชยสนาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๗๙
นางสาวนลนีย์ วังสันต์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๐
นางสาวปรียากร วังสันต์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๑
นายนพรัตน์ โกศล

๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๒
นางสาวนันทิพร ดัชถุยาวัตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๓
นางสาวศิรินยา อุดมดัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๔
นางสาวมะลิวรรณ มาลีสิม

๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๕
นางสาวพิทยาธร คล้ายคลึง

๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๖
นางสาวชนิกา วุฒิยาสาร

๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๗
นางสาวนิตยา วุฒิยาสาร

๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๘
นางสาววาริสรา ชูชืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๘๙
นายธวัชชัย ดัชถุยาวัตร

๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๐
นายเดชาวัต ดัชถุยาวัตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา จารัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๒
นางสาวพรวิไล มีชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๓
นายธีรนิต รุ่งแสง

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๔
นางสาวกวีสรา พริงเพราะ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๕
นางสาวกัญญารัตน์ หมายชอบ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๖
นางสาววรินทร ทองเนตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๗
นางสาวชลธิชา เทพบุตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๘
นางสาวอุบลรัตน์ เรืองประโคน

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำจุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๐
นางสาวพนิดา ช่องงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงสุวิสา ตุ้ยศักดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงณัฐริกา ทองบุตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงวรรณนภา เหลาคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงวิสาศิริ ยาเปง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๕
นางสาววราพร ทองเต็ม

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรนิชฐา มะธิปไข

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายวีระศักดิ

์

แก้วสะอาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๘
นางสาวกนกนิภา บุรา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๖๐/๑๓๐๙
นางสาวศิรภัสสร พวงบุบผา

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงพันนิตา ลักขษร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงครีม ศาลางาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๒
นางสาวพิมพ์วดี สายวัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๓
นายธีรชัย บุญครอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๔
นายปราโมทย์ ยามดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๕
นางสาวรัชดาพร ศาลางาม

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงกนกนาฏ กระแสโท

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงเกษกนก กะการดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงนำฝน ก้านแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๑๙
เด็กหญิงพัชราภา สมเสร็จ

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงกุลณัช ชัยสงค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงทิพย์เกษร แก้ววิเชียร

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงวิภาวรรณ แจ่มจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงบุญญารักษ์ ธรรมนาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๕
นางสาววรวรรณ รังชัยสงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๖
นางสาวนำทิพย์ แซ่เตีย

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายจรัลชัย จิตแน่น

๒๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงปนัฐดา จันดาหาญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงจินดานุช ถีระแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงรมิดา ยงยืน

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๑
นางสาวนภสร จันทร์งาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๒
นางสาววิลาวัณย์ สีเดียว

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๓
นางสาวศุภรัสมิ

์

เกตุละคร
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คำลอย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กชายวัฒนา ลอยเลือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงปนัดดา หลานเศรษฐา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๗
นางสาวศลิษา เมินดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๘
นางสาวอำภา แนมดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๓๙
นางสาวผการัตน์ แก้วโสตร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๐
นางสาวสุภัสสร เสนาคณิต

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๑
นายชัยวัฒน์ กลมเดช

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๒
นายธนากร รวดเร็ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๓
นางสาวพัณณิตา ทองลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๔
นางสาวธนาพร ประเทืองใจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงกนกพร บรรลุสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงฌานิกา เสมอตน

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๗
นายกิตติภูมิ ควรดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๘
นายสุรเดช คำตา

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๔๙
นางสาวปรรัชท์ นาคแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๐
นางสาวเพียงรัมภา พวงจันดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๑
นางสาวรัตติกาล พิมเสน

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๒
นางสาวอาริสา สมศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๓
นางสาวอุมาพร อุ้มเชือ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๔
นางสาวชุติมา แช่มชูกูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๕
นางสาวดารินทร์ มหัตถ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๖
นางสาวสุจิตรา อุตสาหะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๗
นางสาวมะลิวัลย์ ประทุมแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๘
นางสาวภาทรงศิริ รัตนธิวัต

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๕๙
นางสาวอรุณี บุญอุ้ม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๐
นางสาวชุติกาญจน์ จันทำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๑
นางสาวเนตรศิริ คงสกุลเดิม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๒
นางสาวศศินา นางาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๓
นางสาวแกมกาญจน์ แก้วลำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๔
นางสาวสะไบทิพย์ นิพันโท

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๕
นางสาวสาวินี เดือนขาว

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๖
นางสาวสิริลักษณ์ ธีรบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๗
นางสาวเกษราภรณ์ แรงรอบ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๘
นางสาวปนิดา สาลีทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๖๙
นางสาวจันทร์เพ็ญ อนุเคราะห์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๐
นางสาวจริยา มีปะทัง

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๑
นางสาวอาทิตยา สมเพราะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๒
นายธนธรณ์ แซ่อึง

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๓
นางสาวนิศาชล จันทร์ดา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๔
นางสาวมาริษา คานงอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๕
นางสาวพิมลภัทร สำรวมสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๖
นางสาวณัฐมน ผักใหม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๗
นางสาวพิรดี จันทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๘
นางสาวศศิกานต์ ทองอ้ม

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๗๙
นางสาวศิริรัตน์ นัดทะยาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๐
นางสาวนิภาพร ทวีชาติ

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงชนิดา มณีรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงกระเช้าทิพย์ ดียิง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงธีราพร สิงห์ชัยภูมิ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงพรทิพย์ เการัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายพีรพล สักประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงชลดา สาธร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายปรีชา ชฎาแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงภัณฑิรา ทองแม้น

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงธนัชพร พลวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงอรณิช สุขระหัด

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายจุลพงศ์ ยอดสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงลลิตา มูลจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงสุจิตรา สมฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงสิริรัตน์ ภูหอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงมนสิชา หาวงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ งามเปรียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงลดาวัลย์ คำนุ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายสนธยา จงใจงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ศาลางาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงจีระวรรณ สังเกตกิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงรัตตนาพร คงหนองบัว

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายเอกภัทร คลังฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโยธี

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายรัชนาถ ศาลางาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ยามดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๖
นางสาวสุชาวดี ทวีเลิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๗
นางสาวสุดารัตน์ ด่านด้าว

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๘
นางสาวกาญจนา ศิริเขตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เดือนขาว

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ นิมหัตถา

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงนันท์นภัส กลับมารัมย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ พรหมบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงมนัญญา สุขเต็ม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงพิมลแข เปงทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงวัน ภาพยนต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงปยนุช โถทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงวิภาดา สืบเสาะเสมอ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงอัญญรัตน์ มังษะชาติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงอารียา สระแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงนฤภร ดวงดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายธนากร นันทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงสิริวรรณ ราชรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงกานต์ธีรา สุกลมใสย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๔
นายเจษฏา แรงหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๕
นางสาวกุลธิดา สวาสดิวงค์

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๖
นายณัฐนรินทร์ ทบร้อย

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๗
นายวัชรพงศ์ โต๊ะงาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๘
นายสุริยะ ชาติสันติกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๒๙
นางสาวกัลยาณี ยิงสุด

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๐
นางสาวกาญจนา ราชรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๑
นางสาวฐิติมา สิงห์โตศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๒
นางสาวเนตรนภา ดีทรัพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๓
นางสาวปุณิกา จรจอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๔
นางสาววันวิสา เมืองดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๕
นางสาววาสนา ทีดี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๖
นางสาวหัทยา ยอดทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๗
นางสาวอรอนงค์ หงษ์แก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๘
นางสาวสุทธิดา อุ่นใจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๓๙
นายปฏิพัทธิ

์

ยวนจิตต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๐
นายสุทธิภัทร เกตุศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๑
นางสาวสิรินยา แจ่มจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๒
นายปรางค์คุณากร ทีดี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๓
นางสาวคนึงนิจ ราชรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๔
นางสาวกฤษณา ศิริมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๕
นางสาวกุลภัสสร์ บุญนอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๖
นางสาวศรีวรินทร์ ยงคง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๗
นายทัตพงศ์ ราชรักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๘
นางสาวมินตรา ทนทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๔๙
นางสาวนิลภา โสรธรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๐
นางสาวกัลญา ซ้อนจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๑
นางสาวกาญจนา อิมบุญ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๒
นางสาวแพรพลอย ประจีน

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๓
นางสาววิภาดา เครือแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๔
นางสาวสุภาภรณ์ ตอนสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๕
นางสาวอภิชญา สังข์โกมล

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๖
นายปกรณ์ บุญล้อม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๗
นางสาวเสาวภา แก้วศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๘
นายกุลเดช เสาะโชค

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๕๙
นายปริญญา สมฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๐
นางสาวนิธิตตา ซ่อนจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๑
นางสาวจันทิกานต์ โกสี

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๒
นางสาววารี โผยสูงเนิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๓
นางสาวอาริตา หนูดำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๔
นางสาวอารยา เสาร์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงศุภัชญา ละอองทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงวนิดา ต้นทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงอัญชลี บุญปลอด

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงบวร เชยชม

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงนุจรี หาญเสมอ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญเพ็ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๑ เด็กหญิงสุพรรณกัลยา
เลือมใส

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงนันทนา ราศรีทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงกนกพร แว่นดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงอริษา โพริย้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เลือมใสย์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงชลนิล มีมงคล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๗
นางสาววนิดา กระแสอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๘
นายอาทิตย์ แก้วบุตรดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๗๙
นางสาวกีรติกานต์ อินทร์สูนย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๐
นางสาวญาดา วงค์ศรีสังฆ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๑
นางสาวเพ็ญนภา บัวสมศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๒
นางสาวรัชนีกร เจริญชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๓
นางสาวรัชฎา พรมมา

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๔
นางสาวสุดารัตน์ ตึดงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๕
นางสาวอมรรัตน์ นพพิบูลย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๖
นายมงคล ขำวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๗
นางสาวรุ่งอรุณ จันทยุง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๘
นางสาวสุภาพร มะลิงาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๘๙
นางสาวธารีรัตน์ เพชรรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ศิริพัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๑ เด็กหญิงปริญญาทิพย์
สุทธิจักร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงพัชรี คำทะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงวรรณพร โสนนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงกรกมล พันธ์พะมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ยศนีย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงนภสร กรเกษม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงอัญดา เมืองฮาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายขวัญชัย กะทิศาสตร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายอุษณกร แปนแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ แหวนเงิน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงนริสา หน้านวล

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงวราภรณ์ สมฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายธนากร ทองดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายกฤษณ์กนก ทองอ้ม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายจตุพร โควินทะสุด

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายจิราพัชร ใหมทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายณัฐพล บุญญา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายทวีวัฒน์ ประทุมวัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายประทีป ทองอ้ม

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายมนัส โสภาศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายสินทรัพย์ สิงห์ทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองอ้ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงจุฑาธิป วุฒิยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงพัฒนาพร บุญหงส์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงพรสุดา สมญา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงปยะมาศ หมายชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๘
แม่ชีจันทร์ที ปุยอบ

๑๑/๑๑/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายวุฒินันท์ บุญตัง

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงพรรพิณีย์ พวงแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงกันหา สุธารส

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เชียวชาญ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงธนัฐชา อินตา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงฐานิตา ทองอ้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงฐานิดา ทองอ้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงธมลวรรณ ใสแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงมัณฑนา เดือนขาว

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณโค

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงวรรณวิสา งอกวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงสุภาพร บุญเอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงปาริชาติ คำทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงศิริพร ดวงใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงเบญจมาศ เดือนบาว

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงพรไพลิน ทองอ้ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายธนบดี ทองทับ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงจิราวรรณ อินคำแหง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แสงศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงจุรีรัตน์ เงางาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เดือนขาว

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงพรไพลิน เดือนขาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญปกครอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงนิติยา ถินกลาง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ยาจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงจิราภา ผลสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงขวัญชนก เมฆมล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงอัจฉรา มาพล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงขนิษฐา ไตรพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงปยฉัตร สิงจานุสงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญชู

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงไพลิน สุธาอรรถ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีนวล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายสมพงษ์ นิลทัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงสายธาร สมํญญา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงอรอุมา วิวาสุขุ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงอารีญา มณีนิล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๖
นายณัชภัทร งวงช้าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๗
นายณัฐพงศ์ ทองคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๘
นางสาวชลธิชา เหมือนชอบ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๕๙
นางสาวชลลดา ผมงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๐
นางสาวนฤมล บำขุนทด

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๑
นางสาวเบญจวรรณ แสงมาศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๒
นางสาวพรมหมพร ไชยภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๓
นางสาวพลอยไพลิน แก้วคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๔
นางสาวภัทรดา วิยาสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๕
นางสาวศุภิสรา สุขวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๖
นางสาวพิมพ์ชนก สระแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๗
นางสาวอริศรา วงษ์มา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๘
นางสาวชัชพิมุข ชะฎาแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๖๙
นางสาววราภรณ์ คิดดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๐
นางสาวศศินา แอ่งสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๑
นายเฉลิมชัย ภาคพรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๒
นางสาวพิมลวรรณ จันด์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงณัฐชยา บุญมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงณัฐพร กาบภิรมย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ จิตรเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงสุพัตตรา กาบภิรมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภูเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายรุ่งเรือง สาลีงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๐
นางสาวสุปราณี บุญเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงภัทรธิดา เพ่งพิศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ จิตรมัน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงแสงมณี โพธิเงิน

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปองคำสิงห์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงมัณตรา ยอดประทุม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงอรัญญา สมสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงจันทิมา อุดม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายสุรินทร์

สุรินทร์ตังตระกูล

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายพีระยุทธ เศรษฐทัตต์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงปยาพัชร วันทุมมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงวรัญญา โค่นหว่าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงปนัดดา ศรีลาชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กชายคมเพชร ทิพย์วงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายจักรวรรดิ ลำดับจุด

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายเทพพิทักษ์ เอนกดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายสรสิน ธนะภูมิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงจิณัฐตา ประทุมแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงปยวรรณ เกิดสนอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงศิลารัตน์ บุญเพิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสานฝน ทวีอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสาวิตรี ดาศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายชาคริต พงษ์สะพัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายนนทวัช สำคัญยิง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายวุฒิชัย เชิดชู

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายสหรัฐ แท่งทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายสุรชัย สาพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายอดิศร โสปญญาริย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายอนุวัตร สำคัญยิง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายอภิรักษ์ ดาบทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงชนากานต์ ทองแม้น

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงธิติมา เงางาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงนภัสสร ชมวัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๔
นางสาวปทมวรรณ หาญดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงฟาริดา บุญเพิม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงรัศมี ดาศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ประทุมแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงวีนัสรินทร์ ประดิษฐ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงอรัญญา บุญเหมาะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๐
นางสาวเกษศิรินทร์ สุระสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๑
นางสาววนิดา จิตสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๒
นางสาววิวาลักษณ์ ศรีษะคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๓
นางสาวสุวรรณา บุญมี

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๔
นางสาวนิภาวรรณ หวังผล

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๕
นางสาวรจนา แม่นหมาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๖
นางสาวสาวิตรี ประทุมแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงอภิญญา บุญสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายเอกชัย จิตรเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายภูวนัย ศิริปรัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงขวัญใจ อินทะนัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ล้วนดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงปานชนก มาพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สุดลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงลักษิกา สิงห์โตทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงอารียา พรหมหงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ ภูระหงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายณัฐพงษ์ นัดกลิน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงวิภาวดี ศรีจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงแสงเพชร สำอางค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงชโลชา มีแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๑
นางสาวรัตนา ประดาสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงชนิกานต์ รักบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงอัญชลี คุมดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงนำทิพย์ พิศเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงรวีรมย์ ทองมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๖
นางทองสืบ แจะหอม

๒๐/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๗
นางบัวไล ยานุทัย

๐๙/๐๙/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๘
นางประนอม เชืออินทร์

้

๑๐/๐๒/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๔๙
นางลุน ยิงยง

่

๒๗/๐๒/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๐
นางศิริกาญน์ กำจร

๐๙/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๑
นางสุบิน แจะหอม

๐๕/๑๑/๒๔๘๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๒
นางเผือก ศิลารัมย์

๑๐/๑๐/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๓
นางแต๋ว กำจร

๑๖/๑๑/๒๔๘๓

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงกมลชนก สีเปง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายกฤตภาส ชวธนาสุขกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายติณณภพ ศรีจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงธนัญญา จันดารักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงนิศาชล โสภาพร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงสุชาดา ดาศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมันสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ใจรักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงอาทิตยา เจริญยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายธีระชัย ภูหงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายภานุพงษ์ แก้วดวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายสรวิศ ฉิมพัด

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จอมหงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงกีรติกา สุทธิประภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงจารุวรรณ สอนคำจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี เลิศลำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงปกีรณัม มีสะอาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงปยวรรณ แจ้งสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วหอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงมัลลิกา สำราญรมย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงสริญญา สหุนันท์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงสริตา โฆสิตดุลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไพเราะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๘
นางสาวกรกนก วังสาวดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๗๙
นางสาวกัญญารัตน์ สะอาดเอียม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๐
นายเกียรติดำรง บุตรศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๑
นายจักรพงษ์ พิมมรินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๒
นางสาวชลิตา พวงแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายณัฐชน ภูพันนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๔
นางสาวณัติการ์ ศรีวงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๕
นางสาวณิชาภัทร ไชยศรีษะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๖
นางสาวนันทิกานต์ จันทะวาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมิงาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๘
นางสาวพรธีรา แก้วสะอาด

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๘๙
นางสาวฟาริดา สินโท

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๐
นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๑
นางสาววรางคณา ชุมสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๒
นางสาววริสรา มันประกอบ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงศศิมา แสงทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๔
นางสาวสิริโสภา เหนือกาฬสินธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๕
นางสาวอิสริยาภรณ์ วังสะอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๖
นางสาวปทิตตา ปองเเก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๗
นางสาวสุดารัตน์ หาญชนะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๘
นางสาวแพรวฤดี พิศเพ็ง

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๖๙๙
นางสาวรัตติยา สมหวัง

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๐
นางสาวจริยาภรณ์ ศรีจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๑
นางสาวณัฐติยา ไพเราะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๒
นายปยะครินทร์ แก้วนนท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๓
นางสาวรุจิกาญจนา เอิบบุญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๔
นางสาวกัณฑิมา แนวดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๕
นางสาวกุลธิดา สุขแสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๖
นางสาวฐิตินันท์ พุดหอม

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๗
นางสาวประภาพร ภาคสิม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ศรีพรหม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี เรียบร้อย

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๐
นางสาวอภิธิดา แสงจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๑
นางสาวกิติยาวลี ชัยวัน

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๒
นางสาวอริศรา สมจิตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายวรปรัชญ์ เสาร์เนียม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงอนุธิดา ประจญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายนรตนนท์ แสงอรุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายพลภัทร เกมาหายุง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงขวัญณภัทร เมาหวล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงนริศรา ทะนากลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีภักดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงปาริฉัตต์ บุญชาลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงวรรศมล อัตโยโค

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงสิรินทรา เวชพิทยาภรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายโชติกา จันทร์โยธา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายบุญลาภ สีเขียว

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อาปดชิง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายวิศรุต พุชะโลนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทาบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงปนทิพย์ เกตุไธสงค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงเมทนี ปานจิตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิสุด

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายนาวิน บุญแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายพิริยะ ยอดเมิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายวิทวัฒน์ พัตรา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงฐิตาพร ธุงธุระ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงจินตพร อะทะโน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงสุจิรา อ่อนศิลา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายธนกร วิเชียร

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายเกือสกุล

้

เปรมไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ใหญ่รัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายนิสิต นิดไธสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายพัชรพล พรมบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงกนกพร ศรีละออง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปะมะพุดโต

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงขนิษฐา ถาวรวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงชลธิชา เพ็ญกุศล

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงทัศนีย์ มาลี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงนงนภัส น้อยวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บุญเชิด

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงอารญา สมรูป

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายพีรณัฐ ทุมขอน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายมนตรี ตอรบรัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายสุทธิชัย พลภูเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงกฤติญาณี ศรีโคตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงจุฬามณี ฝายเวียงจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงชฎาพร นามพิลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงศิริชล ทองมาน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงศิลาลักษณ์ สุวรรณโคตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายพิสิษฐ์ ทรงพระ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายกิติพัฒน์ ลาภมาก

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เดชบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยเสน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายภูษิต ดวงสําราญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายวิทวัส แท่นศิลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายอนิรุตต์ พานแสนซา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาบัณฑิต

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงวารีรัตน์ พรมบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เทศธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงวราพร บุญเศษ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

บุญจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๐
นายขวัญชัย แสงละออ

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๑
นายณัฐวุฒิ เอกสันติ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๒
นางสาวสุพรรษา บุญโสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๓
นายฉัตรชัย สมศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๔ นางสาวเบญจกาญจน์
เอือนไธสง

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๕
นางสาวแพรวรุ่ง แสงอรุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๖
นายธีรศักดิ

์

ทุมขอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๗
นางสาวสุชานุช รังษี

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๘
นางสาวชมพูนุช แข็งฉลาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๗๙
นางสาวณัฐธิดา หวังกวดกลาง

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๐
นางสาวกิตติยา โสรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๑
นางสาวณัฐริกา จินดาพรึก

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๒
นางสาวกัญญาพัชร สัตย์ฌุชนม์

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๓
นางสาวภัทรวดี อานไธสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๔
นางสาวสุภาวดี สนโศรก

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๕
นางสาวอารียา รงค์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๖
นางสาวธาวินี ศรีอ้วน

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงปริญญาดา ทำหนองพอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงนันทวดี ยีรัมย์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๖๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงปนิดา มายา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายกวีกานต์ อโรคา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงจิตราวรรณ อุไรรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงนรีกานต์ ปญญารักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายทรัพย์ทวี ใจธรรม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงสุภาดา ไม้พลอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงจิรัฐติกาล การะหา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงกมลชนก กาบทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงลักษิกา ผุยหัวดง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงวิภาวณี สุดประโคน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสวภาว์ ตราชู

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายหัสชัย บุรีขันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงกมลพร วังงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาโควงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๓ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โพธิศรีสูง

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงปยลักษณ์ เกิดมี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงสินีนาฏ สุขจิต

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงอนุธิดา ทานกระโทก

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา สมบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายชลิต จิตกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายชูเกียรติ บุญกล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายจิตรกร หนองนำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายธีรภัทร ศรีรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงนิสารัตน์ จินดาศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงจินดาหรา ศาลางาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงปรียาภัทร ทองมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงปาริชาติ คอนเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายสิทธิโชค ขุมทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายพีรภัทร บุญทา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายธนาคาร แสงงาม

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายพาดล ปอมพิม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๐
นางสาวอาภัสรา ศาลางาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุขแสวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายธนาวุฒิ อินทร์หมอ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงบุษบา จันโม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายยืนยง งามยิงยืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปานทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ผิวขม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงสุพัชราภรณ์ สาแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองด้วง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงกัลยา หวังผล

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงทิตติยา พิศเพ็ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงปนัดดา สาระสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงเปรมฤทัย สาแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๓ เด็กหญิงพรรณารายณ์
พรหมบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงศิรประภา กองสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๕
นางสาวณัฐกานต์ ไกรเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๖
นางสาวนัตติยา ปานเพชร

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๗
นางสาววนิดา งามเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๘
นางสาววรันธร ดวงเนตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๓๙
นางสาวขวัญชนก อู่อรุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๐
นางสาวชนิดา ก้อนทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๑
นางสาวจุฑารัตน์ ประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๒
นางสาวประภาภรณ์ มีพันธุ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๓
นางสาวปยฉัตร เจริญศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายกฤษฎากร ทาทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายอดุลวัฒน์ กระแสโสม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๖
นางสาวสุภัชชา ดาศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๗
นางสาวชนาภา หาสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๘
นางสาววาสินี มะลิทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๔๙
นายสุริยา ศรีสอน

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๐
นางสาวอทิตญา ดาศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๑
นางสาวจิตติยา บุญเลิศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๒
นางสาวนารีรัตน์ ดาศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๓
นางสาวนิตยา บุตรงาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๔
นางสาวพรไพลิน ศาลาฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๕
นางสาววัชรินทร์ วิสัยเกต

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๖
นางสาวพรนัดดา รูปโฉม

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๗
นายพิเชษฐ์ หวังสม

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๘
นางสาวนภัสสร ชาวสวน

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๕๙
นางสาวขอบฟา ดาศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๐
นางสาวสุนิสา ชัยเชิดชู

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๑
นางสาวอัสรา พิมพ์จันทร์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๒
นางสาวบุญญารัตน์ มันยืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๓
นายวินัย สิมลี

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๔
นายณัฐพงษ์ ไชยงาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๕
นางสาวจิราภรณ์ ดาศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๖
นางสาวฐิติมา ดาศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๗
นางสาวกัณฑิกา ภาสดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๘
นางสาวเจนจิรา ยิงยอด

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๖๙
นางสาวสโรชา เครือวัลย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๐
นางสาวณัฐพร ศรีมาต

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๑
นางสาวรุ่งทิวา ทองแม้น

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๒
นางสาวฐิติพร สุวรรณหงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๓
นางสาวกนกวรรณ จันดางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๔
นางสาววาสนา อาญาจงสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๕
นางสาวสุทิศา ทะรุมรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงวิลาสินี ศิริสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายทัศนัย สายเพ็ชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายเจษฎา ศิริสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายศักดา บุญครอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๔ / ๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงเกษมณี เจียะรัมย์

๊

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงภัคจิรา ระย้าย้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงสุนิสา ก้านอินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงแสงเดือน สิริสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายณัฐภูมิ สายกระสุน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประจวบสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงอภิรินทร์ ศิริสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายเจนณรงค์ เอียดผักแว่น

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงดรุณี อันชำนาญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงปวีณา ลำดวนหอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงอินธิรา ทิสารัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายอานนท์ ขีดหนองสรวง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มะลิซ้อน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงปณิตา สุขสงวน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงผ่องนภา ศรีทา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงแพรพลอย เรืองผิว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงรัตนาพร แซ่เง่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงวรรณิศา ชูจิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายไชยวัฒน์ จอมขำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายธนากร สายยศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายภาสกร สุขจิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายสรศักดิ

์

สายกระสุน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงจริยา ภาระหอม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงจันทร์หอม บุญมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงณัฐนรี สุขจิต

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงนันทิยา ยืนยง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงศิริพร สมรูป

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดาทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงสุนิสา สุขจิต

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายนันทกร ศิริดำรง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายอัษฎา สายกระสุน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงเสาวรัตน์ แก้วกาญจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงโชติรส กระแสโสม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงพรทรัพย์ ถะเกิงสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๕ / ๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงรักษา หงษ์ทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงศศิธร คงสืบเสาะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงสวรรญา โพธิศรี

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงสิริกร ถะเกิงสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๑๙
นายสุธิพงษ์ วงษาณา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๐
นายธนพล มังคัง

่ ่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๑
นางสาวสโรชา ยืนยาว

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงสุณิสา แย้มรัมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๓
นางสาวญัฐธิดา บัวคำผุย

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๔
นางสาวสุชาดา ผิวทวี

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๕
นางสาวนันทรัตน์ สุขจิต

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๖
นางสาวละอองแก้ว แสนกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๗
นางสาวละอองทิพย์ สุขจิต

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๘
นางสาวยุพิน บูรณะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๒๙
นายปยพนธ์ ถะเกิงสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๐
นายพีรพล ประจวบสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๑
นายอมรเทพ งามสง่า

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๒
นางสาวเนตรทราย สุขจิต

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๓
นางสาวเพ็ญนภา ระยาย้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๔
นางสาววรรณี ดาทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๕
นายอนุกรณ์ มะลิซ้อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๖
นางสาววินิดา เจริญศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายอัครพงษ์ วงษ์เจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงนันทิชา แก่นอินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายกิตติทัต ยืนยง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงพรธิชา พรแสน

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงสุทินา พูนทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายเกียรติชัย สายบุตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายจักรภัทร วงศ์งาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายเชาวรินทร์ เตยจังหรีด

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายฐานันดร บุญครอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายภราดร กล้วยทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงกนกพร บุญทูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงครองขวัญ สวากัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงจตุพร รักงาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงจุฑามาศ พฤษภาณิชย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงญาณินท์ สารคิด

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงธันยธร ดำเนินงาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงบุษรา กระจ่างจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงปฐมพร สุขสมัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงพนิดา เงาทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพินิจตา ชืนยง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงมุทิตา แซ่ลิม

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงวิภาวินี จินดาศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ห้วยจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอรัญญา เรือเสาร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงอริสรา สร้อยแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงอัญชิสา คุสิตา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงประวีณา ทาวังราช

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงปุญจิรภา คำทมูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงมะลิสา ทาวังราช

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงอนงค์นาด ร่วมทวี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงอาภัสรา ประสมพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงขวัญเรือน ศรีน้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายศุภกิจ วิชุมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บัวพันชัน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เครือเสาร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงประภาพร

ศักดิพิพัฒน์ดำรง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงยุคลธร ปดทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงสุจิตรา สมใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๕
นางสาวปริศนา สุขแสวง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๖
นางสาวศุวนันท์ พานจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๗
นายวิชย์พล สุขศรีเด่น

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๘
นางสาววรรณิกา สมรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๗๙
นางสาวสิริญากร พิมพ์สุธีปสุดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๐
นางสาวมัทนา สืบเพ็ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๑
นางสาวชลธาร โสรถาวร

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๒
นายวายุ ลำพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๓
นางสาวฉัตรธิดา นาหนองบัว

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๔
นางสาวณัฐณิชา เครืองไธสง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๗ / ๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๕
นางสาวณิชา ประจวบสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๖
นางสาวมลธิรา อาจหาญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๗
นางสาวเยาวภา อินทร์สำราญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๘
นางสาวสุภาพร วัชรวรพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๘๙
นายสามารถ สม้อน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๐
นางสาวปนัสยา ยวงแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๑
นางสาวปยานุช ปานทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๒
นางสาวรัตน์ฐาวดี ทองเกิด

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๓
นางสาวศรัญญา กิจนิธี

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๔
นางสาวสุภาวิตา แซวประโคน

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๕
นางสาวกัญญาณี ถาวรรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๖
นางสาวสุนารี สุขแสวง

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๗
นางสาวอภิญญา สุขใส

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๘
นางสาวเจนจิรา แพทย์มด

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๑๙๙๙
นางสาวปทมาภรณ์ ร่วมทวี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๐
นางสาวต้องตา มุมดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๑
นางสาวอลิษา ทองเจือ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๒
นางสาวปณฑิกา ผ่องใส

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๓
นางสาวสุพิชญา สุขเติม

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๔
นางสาวศิริยากร แรงเรือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๕
นางสาวศิริรัตน์ ไฝดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๖
นางสาวเพียงขวัญ ผางละมัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๗
นางสาวชลนิภา ทวีเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๘
นางสาวบุษกร แสงมาก

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๐๙
นางสาวชุติมา บุญเพ็ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๐
นางสาวผกามาศ อยู่ปูน

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๑
นางสาวมาตานารี แซ่หลำ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๒
นางสาววรดา ยิงคำแหง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๓
นางสาวสุชาลินี วุฒิยา

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๔
นายเมธา หงษ์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๕
นางสาวนพพร แอ่งสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงกสิณา ดาทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงเจมจิรา ดาทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงช่อฟา บุญมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงรดา ชะนากลาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงวรรณิกา พรหมบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๑
นายธนบูลย์ บำรุงแคว้น

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายจักรี สุขใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายจิณณวัตร ยืนยง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายดุษิต สุริยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายธนพล ตลับทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายนิรันดร์ มีศรีดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์นวล

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุทาธรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงจันทมณี มนตรีโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงธิญาดา ตรงกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงพรรณวษา แสวงทรัพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงสาวิตรี กองสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสุภัสศร โค้งสุพรรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๔ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
แสนบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ หวานหอม

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงอรวรรณ พันธุ์แก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงไพลิน ยะแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงวรรณภา ซ้อนกลิน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงเลอลักษณ์ ถือเหมาะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงลักส์สุดา ยินดีชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงขนิษฐา ตันตระกูล

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงอารียา ประจงกลาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงภัคจิรา คำผง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๔
นายกฤษดา มาบกลาง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๕
นายนฤนาท พิกุลทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๖
นายศิริชัย สิงห์โตทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๗
นายอาทิตย์ ทุมมานอก

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายกัปตัน อินทร์ดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๔๙
นายจิระพงศ์ แอกทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๐
นายธนาวุฒิ แหลมหลัก

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๑
นางสาวกาญจนา ชุ่มจิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๒
นางสาวณัฐธิดา ยิงหาญ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๓
นางสาวธิดารัตน์ โสมทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๔
นางสาวศิริรัตน์ ธรรมสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๕
นางสาวศิริวิมล ทองใหม

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๖
นางสาวสุนิสา แก้วดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๗
นางสาวสุวิมล ตะเคียนจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๘
นางสาวอรอุมา พันศิริ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๕๙
นายพุธธางกูร วะรินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๐
นางสาวอารยา เหมือนวาจา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๑
นางสาวอิสราภรณ์ แสงมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๒
นายเกริกพล นันทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายทักษิณ ปนหอม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๔
นางสาวปรีญา อินทจักร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๕
นางสาวศุภกานต์ พรมอุก

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๖
นางสาวณิชาภัทร ใจบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๗
นางสาวปวีณา แก้วเกตุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๘
นางสาวเพ็ญพณา วัฒนพล

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๖๙
นางสาวธนภรณ์ เฟองอาวรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๐
นางสาวภูไท บุญยัง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๑
นางสาวยุพิน เพ็งพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๒
นางสาววิชุดา เอกกลาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๓
นางสาวจีรนันท์ ทิมเทียมราก

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๔
นายพงษ์เทพ ม่วงละออ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๕
นางสาวปยวรรณ หมายทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๖
นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๗
นางสาวสุริยา กะการดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๘
นายจิรายุส เกษมสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๗๙
นายปรารบ คำมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๐
นางสาวจีรนันท์ จันทา

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๑
นางสาวภัทราภรณ์ ภูทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๒
นางสาวลินลินี ใจชืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๓
นางสาวอารียา แสนคำอ้าย

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๔
นายฐิติกร หล่อแหลม

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๕
นายอัตพล ยิงชืน

่ ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๖
นางสาวพรนภา ใจกล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๗
นายเฉลิมพงษ์ สุระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๘
นางสาวจันทกานต์ ฉลาดรอบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๘๙
นางสาวนิยมพร ขันเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๐
นางสาวปาลิตา บุญมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๑
นางสาวสุพัตรา แสนกล้า

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๒
นางสาวสร้อยสุดา พงษ์สุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๓
นางสาวชฎาพร กุลสอน

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๔
นายนิธิพงษ์ ขันเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๕
นางสาวฉายศิริ ประวัติพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๖
นายณัญพล บุรีแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๗
นางสาวปริญญา ชืนใจ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๘
นางสาววันวิสา ถ้วยทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ เจตคำขวา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงศิริวรรณ หาญคำวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๑
นายธีรภัทธ์ ฤกษ์นอก

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๒
นายปฐวี บุญสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๓
นายจตุพร กล้าแข็ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๔
นายธีรพัทธ์ ตางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๕
นายพิทักษ์ สิงห์ซอม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๖
นายสหัสชัย สาแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๗
นางสาวจินดาวรรณ ดีเลิศ

๒๗/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๘
นางสุทน บุญสิงห์

๐๔/๐๔/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงอนัญญา บุตรสาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายชัยวัฒน์ นิยมชอบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายพีรพล พันธ์ชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายศักดา โสภา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงจิราวรรณ จารัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุภิษะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายจตุพล แว่นดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงกชกร มีเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หล้าหัวหนอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาลัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๑๙
นายกิตติศักดิ

์

ชัยมี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๐
นายอรรถสิทธิ

์

พิมพ์ศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๑
นางสาววิภาพร บุญเหมาะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๒
นางสาวโสรยา บูรณะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๓
นางสาวกาญจนา บรรณการณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๔
นางสาวมณีวรรณ ศรีรัตนพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๕
นางสาวรสสุคนธ์ ไทยนิยม

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๖
นายภูมินทร์ พิมพ์ศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายสุวิตต์ จันนุบิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงอรลัดดา ประดับดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงโยษิตา อดุลย์กลาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ ถ้วนถี

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายเมธี โกสีนาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงกนกอร สิริดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สินศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผิวดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ โคตุเคน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทเขต

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายวริทธิธร

์

อยู่ยืน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงรัตติญา แสวงวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงปทมาพร กุลรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผิวดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงเกศสุดา ประดับสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงอัญชุลีพร นามวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงลลิดา ผาสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ดวงลายทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประดับดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงวริศรา พันธ์พงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงตรีดาว เครือวัลย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายตนุภัทร หวังสม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายขวัญชัย กูลรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายประพันธ์ บานบัว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงนิสา งามพร้อม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงพรรวษา ใจหนึง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีดาพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงมุทิตา โอตาไสย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายศิวกร หิรัญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายธนาณัติ จารัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายยุทธศิลป มาลัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงกันทิรา ม่วงเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงชาลิสา พันธ์พงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงภาสินี กองศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ รุจิยาปนนท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิโคกกรวด

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายจิตกร ศิริดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายชูธรรม บูรณ์เจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา นิยมหาญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงปยนันท์ จารัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงจันทกานต์ พันธ์พงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงศลิษา จารัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

โสรเนตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงปยมาส สืบสังข์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงโสรยา ฤกษ์ไชย

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายอธิป มีแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายวรายุทธ เทพสุคนธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายนรบดี นิยมสวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ จีจู

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงสุทินา กุลรัตน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงภัทติยาพร พันธ์ศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงพรทิพา ขวดทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงปนเพชร สีโห้มี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายปริพัฒน์ ดาศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายศิลา แก้วม่วง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มุมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงสุธิชา ประกายแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงสุกันยา จารัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงพรรณภัทร รัตนดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูลายยาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูลายยาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงพุทธิตา มาลัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงกุลสตรี บรรณการ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภิษะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงวรัญญา ธรรมรงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายนาธาร เนตรจักรวาล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุไร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงสุภาพร บุญสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โต๊ะงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงญดาภรณ์ แข็งขัน

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงธันวา ไมเลิศหล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงสุวรรณี หมายสม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงรัตนากร แซ่จัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายศุภกรณ์ นิยมเหมาะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายกฤตเมธ แก่นเดียว

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายธนพล นิลแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงจันธิรา จันนุบิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงเมขลา งามเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงณัฐชญา อินทะเสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายศิวกร อนุเคราะห์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายพงศกร อุดมพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายภูวนาถ นพพิบูลย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายพรไพโรจน์ ไชยภักดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๐ เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์
สาคร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงญาณิศา กุลรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงศิริกาญจน์ วงศ์คล่อง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงสุธัญญา ชงโค

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงสุวนันท์ เงางาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงจริญญา วิเชียรรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงทิพย์ ลอยพิมาย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงเกศแก้ว จิตรดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงภัทราวดี ศาลางาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญงาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายผไทเทพ แปนแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายวุฒิชัย ศรีมาตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายชิษนุชา คำมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายสมเจตน์ อัมหะธร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายอนันตพงษ์ บัววรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายฤทธิรงค์ ศิริม่วง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายพิชัย พอกพูน

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สมศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงนิตธิดา มณีพร้าว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงอรพินท์ ปานทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๔ / ๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา ไทยยิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงเด่นนภา ยืนยาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงณัฐสุดา ใสนวน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงกิงเพชร

่

ตลับไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงสกาวเดือน พูนผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงรัชนีกร เภทพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายโยธิน แว่นดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายคำพล ชูสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายเวชไชยา ภวภูตานนท์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ จารัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายวุฒิพร บรรจบพุดชา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงปนัดดา สายคำยศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงวารีรัตน์ ทิงใหญ่

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงพรสุดา นิราศโศก

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงกชนุช เฉลียวฉลาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงอารยา สกุลทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงสุภาวดี พรมทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงพิชญ์พิมล อ่อนศรีประไพ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายชัยศักดิ

์

อิมบุญ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงฉัตรชนก ดวงอินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงพิยดา ประดับ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงกมลชนก เตมิยะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายอดิเทพ ณรงค์ชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายวรินทร หวังสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายสถาพร เฉียบแหลม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายชัยนรินทร์ บุญยืน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๗
นางสาวพรทิพา จารัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๘
นางสาววนิดา ฉุนกล้า

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๕๙
นางสาวพิชามญช์ ผ่องใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๐
นางสาวบุษราภรณ์ พ่อค้า

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๑
นางสาวพรนิกา เสริมจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๒
นางสาวรณิดา รวดเร็ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๓
นางสาวนิศากร ปานทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๔
นางสาวชยาภรณ์ อุตทูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๕
นางสาวสุมณฑา ภาสดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๖
นายจเร เหมือนนิยม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๗
นางสาวธัญญารัตน์ อุตทูน

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๘
นางสาวพิยดา หมายชอบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๖๙
นางสาวอรทัย เรืองรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๐
นางสาวอภิชญา บุญคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๑
นางสาวกมลชนก เพิมไทย

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๒
นายนราธร เพ็ชรพัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๓
นายจักรพงษ์ บุญยงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๔
นายสมบัติ ลิมจ้าง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๕
นางสาวผกามาศ หมายสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๖
นางสาวพรนภา เชือฉลาด

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๗
นางสาวยุวรรณดา เทียนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๘
นางสาวกัญญา ม่วงศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๗๙
นางสาวธณรรภรณ์ กงแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๐
นางสาวสุทธิดา มาลัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๑
นางสาวจุฑารัตน์ สังข์ลาย

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๒
นายธนากร มีเสียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๓
นางสาวนิราวรรณ เสาทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๔
นางสาวพิมพ์พิมล ดีเพิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๕
นางสาวปาริฉัตร เนียมหอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๖
นางสาวพรนภา เทียมลม

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๗
นายอธิวัฒน์ เปนสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๘
นายปริญญา นิยมกล้า

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๘๙
นางสาวกุลธิดา ดวงใจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๐
นางสาวกุลจิรา จารัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๑
นางสาวศสิณา กาบแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๒
นางสาววาสนา ศรีราสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๓
นางสาวพรเจริญ ถาจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๔
นางสาวสุธิตา สนันนำหนัก

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๕
นายภานุวัฒน์ เกษรบัว

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๖
นางสาวพนิดา หรรษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๗
นางสาวสายชล พอกพูน

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๘
นางสาวนริศรา ลายสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๒๙๙
นายเชิดพงษ์ หวังสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๐
นางสาวพรรณรดา คุ้มอักษร

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๑
นางสาวสุภาพร แซ่เตียว

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๒
นางสาวกนกวรรณ จันทเขต

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๓
นายทักษดนัย เม่ามูลเฮ

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๔
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ดวงชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๕
นางสาวมณทิชา จันทเขต

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๖
นางสาววราภรณ์ อ่อนคะตา

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๗
นางสาวปภาวรินทร์ หมอคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๘
นางสาวเบญจมาศ นามวัฒน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๐๙
นางสาวภารดี ไชยศรีษะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๐
นางสาวภัสรา ไชยศรีษะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๑
นายทวีเดช นิลแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๒
นายจักรพันธ์ เพชรมาก

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๓
นางสาวจิราพัชร สารเพชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๔
นางสาวธนพร สุกิมานิล

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๕
นายจักรพงษ์ จารัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๖
นางสาวสุดารัตน์ อุส่าห์ดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๗
นางสาวนันทนา เกรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๘
นางสาวมนทิราลัย สิงหาเวศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๑๙
นางสาวสุกัญญา ทองหล่อ

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๐
นางสาวปนัดดา ประทุมวัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๑
นายวิศรุต เสมละเมียด

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๒
นางสาวธัญลักษณ์ ประดุจชนม์

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๓
นางสาวจิราวรรณ จารัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๔
นางสาวกนิษฐา แก้วผสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๕
นางสาววรินรำไพ ศรีชาติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๖
นางสาวปาณิศา โภคพูน

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๗
นางสาวปาริฉัตร สายศร

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๘
นายกิตตินันท์ เทียนทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๒๙
นางสาวสิรินทรา นุเสน

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๐
นางสาวปยะธิดา อัมหะธร

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๑
นายเอกรัตน์ ชงโค

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๒
นายจีรวัฒน์ ศุภนาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๓
นางสาวอติมาภรณ์ พระงาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๔
นายวธัญู ฤกษ์ดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๕
นางสาวกนกวรรณ เกษปญจา

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๖
นางสาวสาวิตรี ทนทาน

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๗
นายปกรณ์ สีโย

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๘
นางสาวสุนันทา การัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๓๙
นายสิทธิศักดิ

์

พรหมทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๐
นายธีรพงศ์ ระดมเพ็ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายจีระ ใกรเสือ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายณัฐดนัย โยงรัมย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายทัพพสาร สงวนแบบ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายธีระทัช พาชัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายพีรพัฒ มะลิงาม

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายภูวดล สวนสันต์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายฤทธา พึงสันเทียะ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายสงคราม พลสงคราม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายอดิศร งามเด่น

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายอัมรินทร์ เจริญยิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงชนัตฎา คำคูณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงฐิตาภา ศรีสะอาด

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงฐิติวรดา พาโพพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงณัชกานต์ ปองดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงดวงกมล วงษ์ลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงตติยาภรณ์ ยิงเชิดงาม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงนภัสสร เสาเวียง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงปฐมพร ดอกประยงค์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงปยวดี สุขแสวง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงพรพิมล ทนวนรัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงพรสวรรค์ ยิงเชิดงาม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงพัชรี แก้วกาเหรียญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงมะลิวัลย์ บุญมาก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงรัตติยา สิงห์สอน

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงสุนันทา สีสด

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงสุพัชชา ประเมินชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงอรทัย พายุพัฒิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายพิชัย ทรงศรี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายวิทวัส จิตว่อง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๘ / ๙๒

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายวีรชน แหวนทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายสุวินัย โสภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายอนุวัตร แจ่มใส

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายอำพล สำราญใจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายเอกรัตน์ ลานเงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงจรรยาพร ใจกล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงธิญาดา วชิรชัยนุกูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงนันทกานต์ อินทรบุตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงวรัญญา ปราศจาก

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงอรสา ภิลาศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงทิพประภา นามณรงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงลัดดา พัดรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงศศิกานต์ แนวทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๓
นางสาวนารี สุณาพรหม

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๔
นายปริญญา แสงลา

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๕
นางสาวยุราพร เสพสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๖
นางสาวณัฐธิดา สิงห์สอน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๗
นางสาวธัญรดา ใสแจ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๘
นางสาวปภัสรา ดวงมาลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๘๙
นางสาวปริศนา ดีมาก

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๐
นางสาวปยะมาศ สันติภพ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๑
นางสาวมลฤดี สีโลหะ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๒
นางสาวรัตน์ศจีภรณ์ สมานมิตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๓
นางสาวลลิตา เรียบร้อย

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๔
นางสาวอารยา แจ่มใส

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๕
นางสาวเจนจิรา แนวทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๖
นางสาวอาภากร สังเกตกิจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๗
นางสาวเจนจิรา สุขศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๘
นายสหรัฐ บุญเจริญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๓๙๙
นางสาวกัลยา อยู่ยิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๐
นางสาวฉัตรการ อิมสำราญ

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๑
นางสาวปยะนุช แสนกล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๒
นางสาวมนทิรา แจ่มใส

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๓
นางสาวสุพรรษา บรรเทิงใจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๔
นายธนวัฒน์ เหลือล้น

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๙ / ๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๕
นางสาวจิตรลดา พรหมนัตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๖
นางสาวพรสวรรค์ ตันเสียดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๗
นางสาวศุมิตรตรา เพ็งแจ่ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๘
นายกิตติศักดิ

์

ชัยแหม่ง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๐๙
นางสาวสุธิตา วันนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๐
นางสาวกิงเพชร

่

สุขประสพ
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๑
นายวัชระ เสริมผล

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๒
นางสาวดวงรัตน์ ชาติมนตรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๓
นางสาวศิรินันท์ สมบูรณ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๔
นายเตชินทร์ ธงสัยสง

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๕
นายสุรีชา แจ่มใส

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๖
นายวรานนท์ ปราศจาก

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๗
นายชัชวาร วรนาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๘
นายพงค์ภัค สายยศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๑๙
นายธนสาร ใยยอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๐
นายสิทธิศักดิ

์

ชิมบุญ
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๑
นายสมคิด สุดสัมฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๒
นางสาวจิตรา ราศีนวล

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๓
นางสาวธิดารัตน์ ปองดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๔
นางสาวอวัศดา ยิงศรีสุข

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๕
นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๖
นายณัฐพงษ์ นะราประโคน

๑๓/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๗
นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๘
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน

๓๑/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๒๙
นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๐๕
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๐
นายปฏิวัติ นรสาร

๑๒/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๑
นายพรชัย สุขแสวง

๒๒/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๒
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม

๒๖/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๓
นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๔
นางสาวสุภาพร เกษไธสง

๒๔/๐๖/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๕
นางสาวสุมาลี เมืองจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๖
นายเรืองณวิน มีดินดำ

๒๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงอรพรรณ ธุรานุตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงวทันยา วงค์แปลก

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงสุทธาวดี เรืองสุขสุด

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๐ / ๙๒
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงลลิตา จันทะพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงนฤมล ยิงรุ่งเรือง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงอภิชญา ศรีสว่าง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดาราวรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงชนุตา คงนิยม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายสุเมธ เชือมาก

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายปฏิภาน สุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงดวงนภา อาศัยเมือง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๘
นายนิธิกร วงษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๔๙
นางสาวสุดา จันทุภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๐
นางสาวบุพชาติ อาญาเมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๑
นางสาวเบญจรัตน์ ใจเอือ

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๒
นางสาวกลายเมฆ ธรรมเทียง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๓
นางสาวแนน พันธ์ขะวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๔
นางสาววรกานต์ ดาราวรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๕
นางสาวเพ็ญนภา ใจกล้า

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๖
นางสาวมันทิตา อินทร์ชา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๗
นางสาวนำฝน ใจรักษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๘
นายเฉลิมลาภ โภคา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๕๙
นายศุภชัย หมายจันดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๐
นางสาวจิตรลัดดา ทองฝอย

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๑
นางสาวพรรณวิภา เสนาพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดียิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๓
นางสาวอภิญญา งามงอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๔
นายเสกสิทธิ

์

บานเย็น

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงชลธิชา สุธาจิตร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๖
นางสาวปนกาญจน ลายลอดแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๗
นายกีรติ เห็นสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๘
นายเกียรติศักดิ

์

จินันทุยา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๖๙
นายศตวรรษ ฉลองคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๐
นางสาวเกียรติสุดา จันทร์ฝอย

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๑
นางสาวสุขวดี โคราช

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๒
นายเมฆา ชาวนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๓
นายวิโรจน์ เอียมละออง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๔
นายภควัต เนียมหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๕
นางสาวจุฬาลักษณ์ จงงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๖
นางสาวนำฝน งามงอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๗
นางสาวปาริฉัตร ปลายสวน

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๘
นางสาวสุทธิกา เสริมศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๗๙
นายคมศักดิ

์

พวงมาลัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๐
นายสุรเดช ชมบุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๑
นางสาวสุชาดา รัฐสมุทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๒
นายจุฑา สมเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงสุฐิตา บุญสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงชลธิชา เพชรมาก

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายเกริกเกียรติ อินทะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายธนาคาร ไชยตะมาตย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายปณชัย อุตศาสตร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีสันงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายสหรัฐ ผาริวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายณัฐวุธ รุ่งเรือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายนฤพล สาแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงวิราชินีย์ สาระ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๓
นางสาวญาณิศา แก้วใสย

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๔
นางสาวเบญจวรรณ สีแปลง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๕
นางสาวอนัญญา วันถุนัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๖
นางสาวอาทิตยา สิงทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๗
นายณัฐนนท์ ก่อแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๘
นายธีระชัย สายยศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๔๙๙
นายรักพงษ์ สำรวมจิตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๐
นายเอกราช ท่วงที

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๑
นางสาวปาลิดา เจาะดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๒
นางสาวอารีรัตน์ จำนง

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๓
นายธนวัฒน์ นูพิมพ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๔
นายนนธิชัย นามพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๕
นางสาวอชิรญาณ์ คงอุตส่าห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๖
นายอภิเดช แสวงสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๗
นายคณาธิป ผมน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๘
นายบุญเจริญ มุมทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๐๙
นายวิษณุ ลาละคร

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๐
นางสาวสุดคนึง เรือนใจมัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๑
นายพัฒนชัย แนวทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๒
นางสาวตรงศร ศรีสุรียงค์

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๓
นางสาวนุชจรีย์ เข็มทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๔
นางกฤษณา มังจันทึก

๐๗/๐๔/๒๕๑๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๕
นางชลิตา นามสมบูรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๖
นายประเด็จ แสนเมืองแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๗
นางปยนุช ลาภมาก

๒๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๘
นางสาวหอมจันทร์ ทรงงาม

๐๖/๐๕/๒๕๐๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๒๕๑๙
นางอภิญญา รักพวกกลาง

๐๓/๐๘/๒๕๐๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๐
นางอรุณี ทองเลิศ

๐๔/๐๒/๒๕๑๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงจิราภา เรียบร้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงเนตรชนก เกดละคร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงอรเนตร ยืนยง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

โจมรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงจีรารัตน์ สุกรีรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ บุญมี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๗ เด็กหญิงปรีณาพรรณ ยงคง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงพิมพรรณ ยืนยง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงรุ่งนภา มีแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงวรรณิศา มีแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงเกศิณี จันทรประเสริฐ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงศศิพร ไชยปายาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงศิริพร มีแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๔
นายสกนธ์ แย้มงาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๕
นางสาวกัญธิดา พูนดำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๖
นางสาวนฤมล มีธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๗
นางสาวปภัสรา มีแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๘
นางสาวมณฑาทิพย์ วรรณโยธา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๓๙
นางสาวมณีรัตน์ คงคำวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๐
นางสาวสุพัตรา บูรณะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๑
นายสุนทร วรรณกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๒
นางสาวมัสยา ห้าวหาญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๓
นางสาวสุนันท์ ธรรมพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๔
นายสุรศักดิ

์

แก้วฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๓ / ๙๒
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สร ๔๖๖๐/๒๕๔๕
นายสันต์ทัต มีแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๖
นางสาวธิดารัตน์ โสภารักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๗
นางสาวรัชนี บุญมาก

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๘
นางสาวศิริตา อยู่ดีรัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๔๙
นางสาวอรยา เสียงวังเวง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๐
นายปราโมทย์ ยืนยง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๑
นางสาวศิริโสภา เหมือนวาจา

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๒
นางสาวสุกานดา ไชยหงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๓
นางสาวจุฑามาส วรรณตรง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๔
นางสาวเดือนเต็ม ดีมัน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๕
นางสาวณัฐวดี ดำเนินงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๖
นางสาวธนภรณ์ จันทินมาธร

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายธีรเดช สุดคนึง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงปวิสรา สุบิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงอานิพร สิงห์คะนอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงฐานิสา คอแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายวสุธร สกุลชาติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงณัฐพร เจนถูกใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อินทรา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงสดใส คอแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ทองสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงวิยะดา เรือนไทย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงทิตา ชาติภูมิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงกรกมล ศัตรูพินาศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๖๙ เด็กหญิงนันทกาญจน์
บุญสมาน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงปยะดา ยืนยง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ศัตรูพินาศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงเบญญาภา ไม่ลืม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงฟาใส ลินิจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงกัลย์สิรี เชือเขตรกิจ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงอทิตยา ทองแบน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงศิริวรรณ อินทร์ชู

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงภักดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายปริญญา พูนสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี จ่ายพิมพ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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สร ๔๖๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงปวีณา หัตรัตไชย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงอภิญญา ทรงศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงอมรพันธ์ แถบดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงลลิตา งามแยะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงจันทิมา สกุลเดียว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงอรนิภา แสงจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงวรรณษา ทรงชาติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงมินตรา ไม่ลืม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงธนพร จันทรเทศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงนุชรี โพธิศรี

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๐
นางสาวจิราภา แก้ววิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๑
นางสาวสไบทิพย์ โกรัมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๒
นางสาวจุฑามณี ออกดีเลิศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๓
นางสาวนฤมล จำนงดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๔
นางสาวมัทริกา ม่วงรุ่ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๕
นายฐิตากร ศุภผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงนิชา สินสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายอรรถพล มีมูซอ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงชลธิชา คงราศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายเกรียงไกร ดีอยากได้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๐ เด็กหญิงกาญจนาพร เยาวลักษณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงสมใจ ศรีสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ดีด้วยมี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงพรนภา มาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๔
นางสาวจุฑามาศ ทางดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๕
นางสาวประภาศิริ ทองเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๖
นางสาวปทมา กล้าเหมาะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๗
นางสาวพรชิตา ศาลางาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๘
นางสาววิลาวัณย์ ชาญสูงเนิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๐๙
นายพีรพงษ์ สินสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๐
นายสนธยา เปล่งปลังศรี

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๑
นายทองพูน วรรณธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๒
นางสาวเกษราภรณ์ สมุทรทวง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๓
นางสาวจิราภรณ์ วัดแย้ม

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๔
นางสาวปวีณ์ธิดา สายน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๕
นางสาวศุภรัตน์ ทนคง

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๖
นางสาวเสาวนีย์ สร้อยสนเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๗
นางสาวสุวนันท์ เกิดทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๘
นางสาวอาทิตยา ศรีชะอุ่ม

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๑๙
นางสาวพรพิมล มีแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๐
นางสาวเมธาวี กลีบม่วง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๑
นางสาวสุพรรษา เส้นศูนย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๒
นายจีรศักดิ

์

จบไตรเภท
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๓
นายวุฒิชัย กลีบม่วง

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๔
นายนัฐวุฒิ กลินหอม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๕
นางสาวศิริภา พยอมหอม

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๖
นางสาวสุภาพร ทองมาก

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๗
นายกฤษดา โนนโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๘
นายจีรวัฒน์ สมพร

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๒๙
นายจักรินทร์ ติดใจดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๐
นายวิชัย แก้วสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๑
นายณัฐวุฒิ กล่อมไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๒
นายเทอดศักดิ

์

พิเลิศรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๓
นางสาวกัญญา ติดใจดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๔
นางสาวธิดารัตน์ เจนถูกใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๕
นางสาวอรสา เจนถูกใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๖
นายชุมพล วรรณดี

๐๘/๑๐/๒๕๑๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๗
นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๘
นางนิภาพร  บัคตัน

๊

๒๓/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๓๙
นางสาวพรฉวี หมืนมี

่

๒๕/๐๗/๒๕๓๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๐
นางรัชนี  นพพิบูลย์

๐๘/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๑
นางสาวลำไพ พิณพงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๒
นายสดมภ์   ทอนโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๓
นางสมใจ ฉิมกูล

๐๔/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๔
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๕
นางสาธิตา  เซียรัมย์   

๒๕/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๖
นายเชาว์ ทอนโพธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๗
นางเพชรรุ่ง  สกาวสกุลศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๘
เด็กหญิงศวิมล เสียงวังเวง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เบญจมาศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๖ / ๙๒

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงวรรณวิษา เหลืองทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ นาคสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงศรุตา กานเกตุ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงปณิดา แก่นเดียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงนฤมล สุดใจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงสุธาสินี มาสำโรง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงรัชนก รสคง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายวุฒิชัย เสียงวังเวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายเจษฎา จงสูง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คิดกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงสมใจ พบวันดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ผิวผ่อง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงมุกธิตา สืบสาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงนำทิพย์ สุภาสัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงกษมา ถูกพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงสุดา บุญชู

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงเบญจพรรณ ดีสงคราม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงอรพิมล นิลม่วง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงพิมพ์วิลัย หอยทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายภูผา หวังทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายสุธิมนต์ หอมนวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายชยานันต์ นิพรรัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายธนิสร หวังทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายหนึงบุรุษ

่

วชิมาเภท
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายสุรเสน นาคสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายธนธรณ์ นิลม่วง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายสมภพ ถูกพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายเกริกชัย ยายิรัมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๗๙
เด็กชายทวีกิจ ใจหมายดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาไว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงแก้วมณี แย้มศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สายน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยวงทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงวารุณี สุดแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงเสาวดี อินทนิตย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงศิริวิภา เจนถูกใจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงพจนี เงางาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงสุจินตดา ธุนาสูรย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงอารีย์ ศรีละออ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงอัชริยา สุดฉลาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงสุนิสา ตลับทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงรุจิรา คิดอยู่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงสุภัสรา อินทรฉัตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงดวงนภา แนวพนัด

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงรุ่งนภา มหาวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงอรทัย ตรงศูนย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายศุภชัย แม่นใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๘
นายภัทรพงศ์ โกยทรัพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๖๙๙
นางสาวกาญจนา สานุสันต์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๐
นางสาวรัตนศิริ สาระกาล

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๑
นายอภิวัฒน์ พิลาสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๒
นางสาวยอดชีวัน สีหรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๓
นางสาวสายสมร บุดดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๔
นางสาวอาภัสรา ละคร

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๕
นางสาวไพรินทร์ กัญญาพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๖
นางบัวลิน โสภา

๐๐/๐๐/๒๔๙๙
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๗
นางสมพร หิตะยะโส

๐๐/๐๐/๒๕๐๙
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๘
นางเสมอ ชาวเมืองปกษ์

๐๐/๐๐/๒๔๙๐
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๐๙
นางขวัญฤทัย โพธิสระคู

์

๐๐/๐๐/๒๕๐๑
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๐
นางสาวจิดาภา วรรณศรี

๐๐/๐๐/๒๕๐๖
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๑
นางทจร นิลจันทร์

๐๐/๐๐/๒๕๐๒
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๒
นางบัวลิน พลราช

๐๐/๐๐/๒๕๑๒
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๓
นางสาวจิตประสงค์ สัยงาม

๐๐/๐๐/๒๕๐๐
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๔
นางบงกฏ สามิลา

๐๐/๐๐/๒๔๙๕
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๕
นางทุม ประดับศรี

๐๐/๐๐/๒๔๙๒
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๖
นางกาญจนา ธรรมนาม

๐๐/๐๐/๒๕๑๑
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๗
นางเทียนทอง ศรีโพธิอุ่น

์

๐๐/๐๐/๒๔๘๗
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๘
นางแม่เนียม ปาภูงา

๐๐/๐๐/๒๔๙๐
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๑๙
นางบุญเหลือ วลัยศรี

๐๐/๐๐/๒๔๙๓
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๘ / ๙๒

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๐
นางคำปุน ศรีมารักษ์

๐๐/๐๐/๒๕๑๐
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๑
นางสมหมาย สมศรี

๐๐/๐๐/๒๕๑๓
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๒
นางสาวพรพิมล สุนันต์

๐๐/๐๐/๒๕๔๓
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๓
นางละมัย ดีพลงาม

๐๐/๐๐/๒๕๒๒
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๔
นางสาวนิตยา หมืนขันธ์

่

๐๐/๐๐/๒๕๒๓
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๕
นางสุจิตร สุดชาลี

๐๐/๐๐/๒๔๙๙
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๖
นายไพจิตร วสันตเสนานนท์

๐๐/๐๐/๒๔๙๔
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๗
นางธันยา ทมโคตร

๐๐/๐๐/๒๕๑๗
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๘
นางสุบิน แสงสระครู

๐๐/๐๐/๒๔๙๗
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๒๙
นายกฤษณะ ทมโคตร

๐๐/๐๐/๒๕๑๒
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๐
นางนิม

่

แสนสำอางค์
๐๐/๐๐/๒๔๘๘

วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๑
นางหนม โสพันธ์

๐๐/๐๐/๒๕๐๕
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๒
นายสุพรรณ์ อยู่ดีรัมย์

๐๐/๐๐/๒๔๙๕
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๓
นางหนูนิต เพิมผล

่

๐๐/๐๐/๒๔๙๗
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๔
นางไอ่ แสนเลิศ

๐๐/๐๐/๒๕๐๖
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๕
นางทองสี แก้วกล้า

๐๐/๐๐/๒๔๘๘
วัดบ้านผือ วัดบ้านผือ  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายธีรพงษ์ สังข์โกมล

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงจิตรวิภา มีสานุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงวนิดา เสาะรส

๑๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงจันทิมา นันทะเพชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงศรฤทัย กันทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงปภาวดี ลัดดาไสว

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จงพินิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงอริดสา ปนทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สกุลเดียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงนันทกานต์ ศิริกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงพิยดา ดูแปลกดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงสุพร ปยะไพร

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงปญจารัตน์ วงค์เจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงศยามล สุขจิตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงสาริกา ศรีละคร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงสุดใจ ศิริสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายรนธิชัย วสุวัชร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๓
นางสาวสุนิษา จุดงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๔
นางสาวนิอร ยิงเชิดงาม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๕
นางสาวจงกลนี ใจกล้า

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงสุธันญรัตน์ คำภานุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๗
นางสาวขนิษฐา งามเลิศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๘
นางสาวปาริชาต สมานทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๕๙
นางสาวพัชราภรณ์ สร้อยจิตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๐
นางสาวสุพรรษา บุญสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๑
นางสาววันวิสา ไม้จันทร์ดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๒
นางสาวอลิษา มีสกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๓
นางสาวกิงกมล

่

บุญมัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๔
นางสาววรัญญา ธรรมนาม

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๕
นายอนันตศักดิ

์

ทองลอย
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๖
นางสาวชไมพร ชัยครุฑ

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๗
นางสาวศิราพร น่าชม

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๘
นายมงคล สายนาค

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงอรณี ฆ้องเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายณัฐดนัย สายบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายยงยุทธ ตระกูลสูง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุญคง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงกันยารัตน์ มูลทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงจันทกานดิ

์

ทนขีเหล็ก

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ดาคม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงชนนิกานต์ สอาดนัก

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงบุษราภรณ์ อุ่นจิตร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงปยากร บูรณ์เจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ ชฎาทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงวิลาสินี บุรทร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ เปาลำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ พุ่มทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงสุวรรณี ไวมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงอทิตยา ประกอบดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๕
นางสาวอธัญญา เครือวัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงอภิวรรณ นามมูลตรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงกัญญาพร ไชยพงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงรักษิณา ขวาชารี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๘๙
นางสาวปยวรรณ์ ดำรงศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๐
นางสาวมัณฑิตา บุตรงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๑
นางสาวธนัชพร จุไรย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๒
นางสาววราภรณ์ สำรวมจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๓
นางสาวมณทิรา รากแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๔
นางสาวสุวรรณา พรมศร

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๕
นางสาวเกศสุดารัตน์ ธรรมศาสตร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๖
นางสาวบุปผา เสาวพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๗
นางสาวสุพรรณิการ์ เงินยวง

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายชลธี แพทย์นาดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายนรินทร์ รัตนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงกัลยานี ไสสมบัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงจิรัศยา บุญตัว

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงจิราพร อักษร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงดารากรณ์ โถทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงตยาคี แสงเพ็ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงทักษพร ศรีเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงธนรัตน์ ตลับทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผักใหม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงปณิดา วรรณทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงเมธาวดี ศรียันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงรชนีกร บุตรงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงพัชชา เบ้ามีศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๒
นางสาวอรัญญา ภาวะนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๓
นางสาวจันทร์สุดา นันทิจารย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๔
นางสาวสุชาดา กุลชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๕
นายชวิศ สมบัติวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงศศิวิมล ทวีโภค

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายจิรายุทธ หอมเนียม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ บูรณะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงพัตรา เจริญยิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงสิริวิมล เสมาชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ทวีธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงกวิตานนท์ อุตสาหะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงแก้วฟา พัดพรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา แอมโนน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงณัฐริกา ยิงเชียว

่ ่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ อุ่นศิลป

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงปยธิดา พรหมศิริเดช

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงพรรณนา ชืนตา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สามาลย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงรัชฎาพร พยัคษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงศรัญญา ชนะชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงหทัยชนก ไชยราช

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงอภิภาวดี นิตย์ลาภ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงอรัญญา บำรุงนอก

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงอาภรรัตน์ ศรีช่วย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ จันนุบิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายธนกฤต เปรมใจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายดลภาคย์ ไชยราช

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายแท่ง ทองแดง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายธนพล ศรีมณีรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายภัทรพล ทนทาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายเสกสรรค์ สุระการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายอดิศร กาลอินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายอัศราวุฒิ นพเก้า

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ วงเวียน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงกรรณิกา จันนุบิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงเกวลิน กัลยานาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงจิตสุภา ใจงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงชลธิดา ชมชืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ศิวิลาศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงดวงดาว ระวังชน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงประภาศิริ ประคองใจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงพรสวรรค์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงพลอยนิล สางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงวิจิตรา คิดสม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงวินิดทรา สุขแสวง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงอรสา บุญระวัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงอัญชลีพร ศรีขาว

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พยุงสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายพิทักษ์ โชติยา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พุ่มลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงมนัสวี อดทน

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงสุกฤตา โภคลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงสุวนันท์ จารัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงอนันตา ผิวเหลือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงวาศิตา ศรีงาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงสุพรรษา ประดับ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มุมทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงพรวิภา นามแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ประณีสัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๓
นางสาวจิราพร สารคิด

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๔
นางสาวนิตยา แดงดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๕
นางสาวสุพัตรา บุญพิทักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๖
นายอนุชิต ดีรอบ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๗
นางสาวนลินี โคโตสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๘
นางสาวรสรินทร์ หลักแหลม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๗๙
นางสาวอินทิรา ทองแดง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๐
นายธีรภัทร์ บุญมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๑
นายรณฤทธิ

์

ปานพิมพ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๒
นายวิชัย สตาเจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๓
นายอารัญ พิลาสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๔
นางสาวเชษฐสุดา สิงคะเวหน

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๕
นางสาวสาธิตา สมสวย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๖
นางสาวสุชาดา อินทร์ไสย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๗
นางสาวสุวิมล สมานมิตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงอลิตา คงสิงห์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๘๙
นางสาวภัสราภรณ์ ตะพัง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๐
นางสาวลีฟอง แก้วสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๑
นายณัฐพล จันทะโชติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๒
นายทัศนพร อุดหนุน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๓
นางสาวทับทิม คงชูดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๔
นางสาวแพรวา สายแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๕
นางสาวสภาพร สุวรรณคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๖
นายธีรภัทร์ ปานสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๗
นางสาวขวัญประภา สุขอนันต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๘
นางสาวภัทรวรรณ นาดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๘๙๙
นางสาวชนิกา หมันรอบ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๐
นางสาวณัฏฐ์ชัญญา สีวงออน

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๑
นายจรณินท์ ตัณฑ์สุระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๒
นายสหัสวรรษ ฉิมงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๓
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ดำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๔
นางสาวทัศนีย์ บรรณการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๕
นางสาวรุ่งฤดี ยูงรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๖
นางสาวลักขณา พุ่มลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๗
นางสาวศิริลักษณ์ ริวศรี

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๘
นางสาวอภิญญา ทองปลัง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๐๙
นางสาวอลิสา พัฒน์ผล

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๐
นายจิรพัฒน์ สิงห์ยาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๑
นางสาวจิตสุภา คงศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๒
นางสาวชรินรัตน์ ชอบนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๓
นางสาวพัชราภรณ์ พยัคษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๔
นางสาวเพ็ญนภา จิตรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๕
นางสาววาสนา พรมเวียง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๖
นางสาวสุอนันต์ วิโรจน์รัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๗
นางสาวอลิสา คงสิงห์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๘
นางสาวอารีรัตน์ จอมเกาะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๑๙
นางสาวอรกานต์ บุญระวัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๐
นางสาวณัฐมล ใจกล้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๑
นางสาวดรัลรัตน์ ปานทอง

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๒
นางสาววิลาวัลย์ โมใหญ่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๓
นางสาวศรัญญา เงางาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๔
นางสาวชนากานต์ สุภาพ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๕
นายอุทิศ ยืนยง

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๖
นางสาวกรรัช พยัคษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๗
นางสาวจันทนิภา ทองขาว

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๘
นางสาวธนาวดี ขุนนคร

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๒๙
นางสาวธิติสุดา พันธุ์ชัยศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๐
นางสาวศิรินธร เหมาะสมาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๑
นางสาวสุพรรษา เอติยัติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๒
นางสาวอารยา ยืนยง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๓
นางสาวสริตา มาลัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๔
นางสาวอิงอร พรมบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๕
นายต่อลาภ จันทร์สามารถ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๖
นายกรเดช ชุนกล้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๗
นางสาวกัลยา ยูงรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๘
นางสาวนุจรี นาคเกียว

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๓๙
นางสาวพุฒิพร จรอนันต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๐
นางสาวขนิษฐา บุญจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๑
นางสาวจิราพร แยงรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๒
นางสาวมาธิดา สมรูป

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๓
นางสาวสุดาภรณ์ หล่าไธสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายวรพรต คุณชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายชัยยุทธ ดวงฉำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๖
นายภูวนาท สตาเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๗
นางสาวปาลิตา หลักแหลม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๘
นางสาวพัสตราภรณ์ สำแดงชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๔๙
นางสาวสุจารี อินทร์นุช

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๐
นางสาวอรวรรณ ทองยวง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๑
นางสาวอรุณี โภคผล

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๒
นายกฤษดา ทองหลาง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๓
นางสาวแจน วันประภา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๔
นางสาวนุจรี เมียะแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๕
นายปรัชญา บุญมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๖
นางสาวศิริพรรษา ศรีพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๗
นายณัฐพล จำปาตุม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๘
นางสาวสุภัทรา เหล่าศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๕๙
นางสาวสุวภัทร ธรรมทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๐
นายอนุชา จำปาสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๑
นางสาวกันนิภา วงษ์เจริญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๒
นางสาวธิดารัตน์ บุญคง

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๓
นางสาวพิลาวรรณ อยู่สุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๔
นางสาวเยาวเรศ มีเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๕
นางสาวสุจิรา ใสยิง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๖
นางสาวสุชาดา เหล่าดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๗
นางสาวนิสา ดวงน้อย

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๘
นางสาววราลี จุฬา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๖๙
นางสาวอนุสรา สำรวย

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๐
นางสาวรสิตา เชิดโฉม

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๑
นางสาวศิริรัตน์ ชำนาญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๒
นายอภิสิทธิ

์

มีชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๓
นางสาววิภาวรรณ นิมนวล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๔
นางสาวอรญา ม่วงงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ต้นทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ เกษแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายธีรเดช สระแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงกัลยา เลาเลิศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงวิลาสินี แสนเลิศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ชัยภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ เลาเลิศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงศศิธร เกษแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ หาญเสมอ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงอรอุมา สมัญญา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายอิศรายุทธ สันทาลุนัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ พันพม่า

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ศรีจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงศศิธร พิมพ์เพ็ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงวรินทร สมัญญา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บุญเต็ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณัฐิกา โสภากุ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงพิมพ์พร นามโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงนิรมล แสสินธุ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงศศิประภา รสหอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงสาคร ศรีลาอุดม

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ยินดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายคนัสนันท์ นิชาญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๖๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายไกรวิทย์ บุญโต

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายธีรวัฒน์ แอ่งสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์หอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงภัณฑิรา แอ่งสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงเยาวภา พิมพ์แก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงอุมาพร ศักดิศรีจันทร์

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สันทาลุนัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงสุวนันท์ สุขเมือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายคมสัน บุญเพิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ สินสุพรรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๐๙
นางสาวชนิกา อุดแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๐
นายอนันต์ ภาคพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๑
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๒
นายประเสริฐศักดิ

์

บุญทน

๒๖/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๓
นางสาววโรทัย ภูอาษา

๑๖/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๔
นางอัญชลี โพธารินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายจันทคาร มีสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายจิราวัชร ทองหล่อ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายชูเจริญ ปรึกษาดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายนภคปภา อัมหธร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายภัทรพล พิมเวินธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายยุทธนา ดวงลายทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายศักรินทร์ อุตทูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายอานุภาพ เล้าวาลิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงพรทิพา นิลแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงศศิประภา เติมสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงสุธิดา ผนึกทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายธนธรณ์ สังข์ลาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายธัญวรัตน์ เรืองรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายธีระ อุตทูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายภูวนัย จันทเขต

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายวิเชียร เหลือดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เวลาเกิด
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายสิทธิชัย ประคองดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายอนุวัตน์ เทียนทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ โพธิงาม

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงรุจิกร สุดเสน่ห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงศิริกัญญา ทองจาก

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ สินมาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงอตินุช สุภิษะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๖๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงอัญชิสา สมรุด

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงอลิษา สาธุเสริฐ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายสันติภพ มัธปานัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายวรพล ชิดตะขบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

มายา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงสายไหม กลางสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงเปรมสุดา ประทุมวัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงศศิกานต์ เนตรหาญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงยุพาวรรณ ปาไตย

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายสืบศักดิ

์

แสงพา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขสนิท

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายพลวัฒน์ ปรากฏรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ลักษวุธ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงอาริสรา สุขขา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงจีรนันท์ ยางสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงธนบูรณ์ หุนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงพรรณภัค สุขสนิท

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เปรียงพรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายพงษ์พิริยะ เปรียงพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายธีรพล สุขสนิท

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายสุรพัฒน์ หุนทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงวิญาดา สมดัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงนิสาชล ขุมทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงรัตติกาล พรมดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงรัตนา ชีวาจร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงอันจนา ยังอุ่น

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงพรพิมล คงชูดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสุมิตรา ทุมมานอก

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายธีระศักดิ

์

คุ้มรอบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายพีรยุทธ แผ่นทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตรงาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงพานินี อุ่นมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๑
นางสกาวรัตน์ ชาญศรี

๐๕/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายภาณุกร ไชยสงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงชนัญญา พรหมบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงลักขณา ดียิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงจิรันทร ทองนรินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงญดา ทองแม้น

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทองแม้น

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงอินทิรา โนนสงคราม

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงพัชรวิมล บูรณะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงเกศสุดา อัญญะโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายณรงค์ชัย ไกรสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายทรรศพล เงางาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายปฏิมา เหมาะชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายสรวิศ มณีศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ประดับศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงสิทธิณี ปานทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงอรษา แสวงสุข

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงวริสรา สุขแสวง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๖๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายวรา จันทร์เทศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงสุมณฑา ดีอยู่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงโสภิตา ประดุจชนม์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงนริศรา เครือวัลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงสนธยา เครือวัลย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุลกองฮ้อ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายสิริชัย ลือบางใหญ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงจิราพร ดัชถุยาวัตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงทิพย์ปภา คะเรรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงมลฑิรา ปตตายะโส

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงมัณฑิตา จินดาศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงวรฤทัย จริตรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ดง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงอารียา การะเกต

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงชฎาพร สมตำหนิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงณภัศวรรณ ปนแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสุขฤทัย ไชยพิมพ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงสุวรรณา ยอดจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงสุภาพร งามสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๘
นายภานุวัฒน์ มุกดาหาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๐๙
นายสถาพร สมใจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๐
นายสรายุทธ บุญตัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๑
นางสาวจำเนียร สุภนาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๒
นางสาวชนิดา พิมหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๓
นางสาวนันทกร อุดมวิเศษ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๔
นางสาวนุชจรินทร์ อินประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๕
นางสาวสุรีรัตน์ แกมแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๖
นายคงเดช พริงเพริด

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๗
นางสาวพัชราภรณ์ ตองทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๘
นางสาวจุลเกต อย่างบุญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๑๙
นางสาวพรสุดา งามนุช

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๐
นายตะวัน จุฬารี

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๑
นางสาวจุฑาพร ประเสริฐสังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๒
นางสาวหฤทัย ไตรพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๓
นางสาวขวัญฤดี ยืนสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๔
นางสาวจิตรลัดดา พานแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๕
นายณภัทร กระสังข์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๖
นางสาวสุนิษา ยิงชืน

่ ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๗
นางสาวสุธาสินี วุฒิยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๘
นางสาวสุนิตรา บุญภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๒๙
นางสาวรัชนีกร บุตรงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๐
นางสาวดารารัตน์ สุขเสริม

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๑
นายวรุฒ บุญลอย

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๒
นายศุภรัตน์ ดัชถุยาวัตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๓
นางสาวรัติยา เจริญผล

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๔
นางสาวศิรินณา หาญยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๕
นางสาวศุภรัตน์ บุญล้อม

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๖
นายธีรวัฒน์ บุญตัง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๗
นางสาวสรารักษ์ จุลกองฮ้อ

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๘
นางสาวศศิกานต์ พิศิลป

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๖๖๐/๓๑๓๙
นางสาวรจนา วงษ์คำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายธนาพงษ์ จันทร์ภา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายวัฒนชัย วาทะสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงกัณทิชา ลำดวนหอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงกุลนัฐ นิยมสวน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงสิรินภา ดวงอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงจิตราวดี ศรีวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงวรรณนิสา เย็นสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงจณิสตา ผมนะรา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงสุธาภรณ์ ผมรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายสมพล แรงรอบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงกุลทรัพย์ พรมสุระ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๑
นางสาวเกตุมณี อินทร์ตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงลดาวัญ เพิมฉลาด

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา พลแสน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๔
นายณัฐวุฒิ ถาพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๕
นางสาวจันจิรา ถินแถว

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๖
นางสาวชุติมา เสมอดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๗
นางสาวนฤมล งามลำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๘
นางสาวเบญจวรรณ คำเสมอ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๕๙
นางสาวอาทิตยา ปดทา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๐
นายธนวัฒน์ ชืนรส

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๑
นายธนวัฒน์ ใจบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๒
นางสาวรัตติกาล ดีมาก

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๓
นางสาวสุนิสา ภูหอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๔
นางสาวลักษิกา ขอชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๕
นางสาวมุทิตา แสงเรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๖
นางสาวสุพัตรา ชูเชิด

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๗
นายสมคิด ยิงดี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๘
นายสิทธิชัย จันบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๖๙
นางสาวเกวลิน เทียนทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๗๐
นางสาวสมใจ อินทร์ดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๗๑
นางสาวนุชนันท์ บุญยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๗๒
นางสาววรลักษณ์ ยางทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๗๓
นางสาวสุทธิดา อินทร์ดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๖๐/๓๑๗๔ นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์ดี ๒๐/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๗๕ นางสาวนราทิพย์ ปุยทอง
๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๖๐/๓๑๗๖ นายสุรัตน์ อ่อนน้อม ๒๙/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๒ / ๙๒

้
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