
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓๒,๐๔๕ คน ขาดสอบ ๗,๙๘๗ คน คงสอบ ๒๔,๐๕๘ คน สอบได้ ๙,๙๕๒ คน สอบตก ๑๔,๑๐๖ คน (๔๑.๓๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสริมทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงญานิดา ผลเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงฐานิดา วัชราศัย

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงณหทัย ปชชุนาภรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ หลอมประโคน

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงณิชกร มติศิลป

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงดลพร สุขวิทย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงธัญวรัตน์ มหรรทัศนพงศ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส ตันติวงศ์โกสีย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงนิรินธนา นนธิจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงปราณรัศมิ

์

สุรสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงปวิตรา จรัสกุลางกูร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงปาณิศา นิตยวัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงปยะลักษณ์ บุญมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงพิมพ์พจี สุจินพรหม

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอดสง่า

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงสกาวรัตน์ สมบูรณ์การ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายนาธาร โนวาเชค

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายนิติพัฒน์ ธรรมวิสุทธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายปริญ ดิษฐาธรากุล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายพรภูมิ พิมพ์เก่า

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายฐิตินันท์ ปญญาวงศ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงมัลลิกา ทุพรหม

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายรณพี ศักดิเสริมเกียรติ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๕ เด็กหญิงปราณปริยา ไชยรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงวริศรา ช่วยวัฒนะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงณิชารัศม์ กีรติอนันต์พร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ชูชวลิต

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงธนัชพร ทองเอียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงอัครพัชร์ วิริยธนกิจโชติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายฐปนันท์ จินันทุยา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงกันติยา เมธาจิตติกรกุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงจิตรี ตังศักดิประเสริฐ

้ ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงชณิสรา เลอมานกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงชาลิตา สินมาก

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงณิชกมล ศรีจุดานุ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงณิชกุล หวังกลุ่มกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงทัตชญา สุระสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ หมายกล้า

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงพิมพ์นภัส วิริยะคุปต์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายจารุวัฒน์ ทองมาก

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายจิรกร โอธินทรยุทธ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายณัฐกมล มาลีหวล

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายบุรธัช คงสุข

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายพิชญ์ อารยะรังษี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายมหิทธิฤทธิ

์

ชูสง่า
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงกฤศนรัตน์ พงษ์ชะอุ่มดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์ สุขกาย

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงณิชกานต์ พวงลำภู

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงปราภรณ์ เนียมทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงพรชนก เจริญรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงพรรณธร จันทินมาธร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงพิชญ์สิตา สายยศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงพิชญาภา สิทธิเสือ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพีรพรรณ คุ้มครอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงแพรววนิต เกสรเจริญกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุภิญญา พิศวงศ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายคชาพงศ์ โพธิเลิง

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ เหลียมดี

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายปญญพนต์ สะนาคนิต

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงกรวรรณ อินทยุง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงฌัชชา ศรีทับทิม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงฐิติยา บุญรับ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีระสาร

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงณัฐนิชา ทะยานรัมย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ไกรรณภูมิ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปาณิศา บุญพา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีอนุเคราะห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงลักษิกา คงสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ พ่วงแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงสิรีอร ตังศักดิประเสริฐ

้ ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายพิสิษฐ์ หอมหวล

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายอนิวัตติ

์

เชียรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงกนกอร เขียวหวาน

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงกัญญาภัค ปลายงาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงกิตติยา ดนเสมอ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงชนกชนม์ พะนิรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงชลิสดา สาพันธ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงโชษิตา กิตติคุณากร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงณภัสรัตน์ หอสูติสิมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงณุตตรา ปญญาเอก

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงภัทรวรรณ งามมาก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงภูริชา ชฎารัตนฐิติ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงรัมภ์รดา อาสนสุวรรณ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงเรืองศิริ คำมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงวรรณกร อยู่ชา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็งพล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอินทิมา จันทร์มณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายเทียนชัย บุญสอน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายเธียรสิริ นามพูน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงขวัญชนก จุไร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงขวัญรัตน์ ฉัตรธนาธรรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงจิตรลดา นิมินรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงญาดา ยศวิจิตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงปริยากร จุฑาจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงปาริชาติ กลางเมือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงพรชนก ทรัพย์สิน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงพุดนำบุษย์ เรียบร้อย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงแพรภัทร จิตต์ไชยวัฒน์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงวรัญญา กันกา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ซ่อนจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอชิดา จันทร์พวง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายกฤตัชญ์ บุญตาราษฎร์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายธนาธรณ์ หุ่นดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายพัชรพล พลเจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกัญชพร ปญญาเอก

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงทันตวรรณ รัฐสถาพรชัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ ผลวัฒน์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงพิชชาภา นิงกลาง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยศวิจิตรไพศาล

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงลลิตภัทร สุกใส

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงศศิกานต์ เล่ห์กล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายชินกฤต ดีพาชู

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายณัฐวัตร ธรรมเทียง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายรณกร สัตตรัตนามัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายรัชตพล ตัณฑเลขา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงกชมน ภูมิสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกัญญานี บรมสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงกานติมา ศรีโยธา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงณภัทร กลินฟุง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา จารุรัศมีวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงธัญจิรา นึกชนะ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงภาสิณี กมลพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงมาริษา บุญประสิทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงรวิสรา แต้มทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงศุภรา แสนศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงอนัญตญา สถานสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายเขมนันท์ สมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงชนม์นิภา รจพจน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงชนิกานต์ หมืนสาย

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงณัฐฐ์ภัสสร สนิทนิตย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงนวพร โสภาคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงปวิศรา สมานจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงพิชญ์ชนก ลุมาตย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงฟาฮาน่า วลีประทานพร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงภัทรธิรา ศรีทองสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงวนาวรรณ เกลียวแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงวริษฐา บูรณ์เจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงสุพิชชา จรลำโกน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงกีรณา ศิลาวุธ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สระศิริ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงเปมิกา จันทร์เพชร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงพรสุภัค ไพดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพิชญาพร มะลิงาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงพิชญาภา สุขวรจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงภิตินันท์ อารยางกูร

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ อินทร์แก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงรัตนวลี โกศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ แข้โส

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงลภัสรดา ทองโสภา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญคง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงอติภา บุญคง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงอติมา คิดรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงกุสุมา อนุสรธนาวัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงกุสุมาลย์ ถาพรพาท

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงชวิกา ชูตาลัด

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ศรีราวี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ นันทะพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญสาลี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงพัชราวดี นพพิบูลย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เจริญสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงสาธิดา บุญโสดากร

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงอาทิตยา ทางดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๒๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ได้ดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงปวีณมัย อ่อนโพธา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงภคพร ชมอินทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงรักษิณา อินทะยาตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงวราลี กลินสกุล

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทองศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงวันทนีย์ คูวรวรรณวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงศิรประภา มีศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงอชรพร เอียมจรูญ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอรจิรา สืบสายอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วกอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บูรณะกิจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงธัญญะรัตน์ ตังศรีไพโรจน์

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์ทิมา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๐ เด็กหญิงเบญจวรรณ อุดทา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงผกามาศ บูรณะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงพรนภา พรหมหงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงสุวดี นาคสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงอรชพร สุทธิพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ งามมี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงธนาภา เจริญสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงธีรดา กนกแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงปุญญาพร พิมพ์ประเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ ฝอยจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงภัคจิราพร เหลาอุดม

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงวริศรา แพลอย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงสิรีธร กรุงพิทักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุวนันท์ บรรจุงาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงอรุณี สมพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงกษิรา สุนทรารักษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงกัญณภัทร ปนอำพล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงกุลปรียา สุมา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงจิรนันท์ บุญไทย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงณัฐณิชา แสนคม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงนวนันท์ เทียนทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงปณิดา โภควัฒน์โสธร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงปรายฟา เปรียบกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ณดา ธิติดิษยาพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงวิมพ์วิภา เหมือนคิด

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงสิรินญา นามเขตต์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงเกสรา ศูนย์ตรง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงเฌอชมพู ภูมิประโคน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ อินหล่ม

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงวริษา เทพตาแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงวิจินตา นิเวศวรากร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงศศิธร โยนากุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงอภิญญา แจ่มใส

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงชนากานต์ อย่าลืมดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงธนภรณ์ ผิวทน

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงธวัลรัตน์ แพะขุนทด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงสุขนิษฐา อุ้มบุญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศรีงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงมนัสพร จันทึก

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ ติมานพ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๐ เด็กหญิงกาญจนลักษณ์
หวังสม

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงฤทัย ธรรมทักษิณ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงวิภาวดี อุดมคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงอักษราภัค จันทินมาธร

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงจรรยพร อินทร์วิเศษ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงจิรณัฎฐา บุญมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงอนันตญา จันทร์สด

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงบุษยา เยาวลักษณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยชนะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงชลธิชา โจมรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงจิตต์ลัดดา ทีอุปมา

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงณัฐนารี หอมหวล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงปพัชญา เห็นจบทัว

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ เอือวงศ์

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ราชกิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ภูมิสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงกนกลักษณ์ ผู้สมเก่า

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสิริกร สอดสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงสุทธิดา ประภาสัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงจรูญพร บุราคร

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงชลิตา ธัญธนาพล

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงมณฑกานต์ โพธิลังกา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา บุตรงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงพนิดา แรงทวี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงชนากานต์ ลายโถ

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงชยานุช แย้มงามธนสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๖ เด็กหญิงกัณจนกานต์ ลัดดาหอม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงปริมประภา ยินดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงกวินทิพย์ จันทร์จำรัส

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงกรวรรณ เสริมสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงอารยา หมายเจริญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุภาพร โอษฐงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงปูริดา ปรากฎมาก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงฐิติยา เพียรเสร็จ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงเกวลี แซ่เตียว

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงเขมิสรา เห็มชนาน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงชาลิสา สิทธิสกุลรัตน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ จรัณยานนท์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงพัชราภา ประสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงวิไล เดอยอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายภูตะวัน ทำมารุ่งเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงฐนิชา อนุสุริยา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงลีนาวรรณ อุปถัมภ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายฐิตากร เล้าสุวรรณ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธีรธรรม อนุจรพันธ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงณัฐนรี เจือจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงดุจตะวัน มังมี

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงธัญญธร กองทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงบรมพร อินทะยาตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๖๙ เด็กหญิงปณณลักษณ์ เหลืองพัฒนผดุง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายบัณฑิต เกษสม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงรินลฌา เรียงเงิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายอินทัช พิสุทธิสกุลศิลป

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงธนพร ศักดิสุวรรณ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๔ เด็กหญิงนภัทรสกรณ์ ชูตระกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายณัฐภัทร นิงน้อย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธนกฤต บุญปก

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายธนบดี จึงธนวัฒน์สกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายธนาชมม์ รัตนสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงนภัสนันท์ เหมาะตัว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญรับ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงปยธิดา แต่งยอนรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงปุณยวีร์ สมรูป

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงพงศ์สุดา พรอมตตระกูง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายธนาวิชญ์ อคีเว่น

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายพงศ์ภรณ์ แสวงสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงกันย์ชิสา พวงสด

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ รอบรู้

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงณัฐธิสา แหลมทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ มณีด่านจาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงปริยากร หงษ์สูง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๑ เด็กหญิงปนปองกานต์
ทองฝอย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพัณณิตา ทัดสุคนธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงอินทิรา ใยแดง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายสรวิชญ์ โชคเกิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงโชติกา สาลีทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงณัฐมล ชมชืนดี

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายธรรณธร สัตตรัตนามัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงบุษยมาส อิมเจริญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงปณิดา สังข์ต้อง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายบายน ไชยราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายปวีณ วงศ์ไพเสริฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายพงศ์ศภัค ชะรุ่งรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงณหฤทัย ผิวสวย

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงธนัชชา บุญโต

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงปรารถณา ปนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงวงศ์รฎา วงศ์ฉลาด

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงชุติมา อยู่ยืน

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงธัญจิตตา รัตนาวิวัฒน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงนภัสสร โมเทียน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงวิปภา สุรวิทย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงบุณยนุช สายยศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทนูจิตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงปุณยภา นาคแสง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพรรณภัทร ศรีสุรอารี

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ หอมดอกพุธ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงพลอยทิพย์ เทียนชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงพิชญดา สุตวณิชย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ไม่ปรากฎ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา ไชยตะมาตย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงฐาปนี สายแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงธนิษฐา วาลีประโคน

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงศตพร อินทนูจิตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงช่อฉัตร ฉัตรทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงชาลิสา จิรสินธัญธร

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงญาราภรณ์ สมนึก

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงญาตาวี โสวภาค

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงติณณา ศรีผ่องงาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงปทุมรัตน์ ชมสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงปานปรียา มุลาลินน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงวิรากานต์ โควสุรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงปยอร ธรรมษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงปกษมน ผลจันทร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายภรภพ เมืองเจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงญาโณทัย นิธโยธาน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงนฤมล อินทร์แปน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงธนัชชา เตียวเจริญโสภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ จันทะเสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงวิวรรธนี กังวานศุภพันธุ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงพินทุสร จิตติพุทธางกูร

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายวุฒิเดช จินดาศรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ธัญญเกษตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายธนากร อินทยุง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายสิริกร ลาภจิตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงนฤมล ชอบบุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายนพวัฒน์ สุดจำนง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายเผ่าวิภู ขอจงดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงภัทริยา อรุณยะเดช

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงวงศ์สิริรักษ์ บุตรดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงวิมลจันทร์ อยู่สวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงชฎาพัฒน์ มีแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กนกนาก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงศุภัชฌา เขียนเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงสรัลชนา วงศ์พรหม

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงธรัณภรณ์ ฉัตรมาศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงธีรนันท์ ภู่พึง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงธีราภรณ์ แก้วปลัง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงนฤมล เจือจาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปุญญิกา พิมพ์ประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพัชริดา ไชยบุรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์หอม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงศรินทิพย์ ภาสกานนท์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสกุณา ยาดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงสุเนตรา แสวงชอบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุญอยู่

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงธนิษฐา จิรคงสวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงนันท์นภัส พิรัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงนิชาภา สุวรรณบุตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงภัทรพร สนันนำหนัก

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงวชิราพร วิเชียร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองแย้ม

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ก่องนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงปรินทร จันดาวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ขอเพิม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงศุภมาส ตะเภาพงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงชัญญา อุทัยวัฒนพงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงธิดาพร วันละ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงปนัสยา สุขสกุล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงมานิตา สิงคนิภา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงสุมิตา สมชือ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เสาชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงเอืออารีย์

้

แจ้งไพศาล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงชนาภา จันทบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงณัฐมน อยู่สบาย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงณัฐวรดา ไชยพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงธนิกานต์ สนสี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงนันทกานต์ วงศ์พิพัฒน์ศิลป

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงนิศากร ควรคำนึง

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงปณิดา สุภาพ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงปยะธิดา บ้านหมู่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงเสาว์รัตน์ ปญญาเอก

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงปรียาภัทร หาศูนย์ทรีย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๒
นางสาวกัญญาพัชร เอียมอิสรา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงพัตฐณิชา พรมศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๔
นางสาวดรุณีย์ แพงสอน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทวีเลิศ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๖
นางสาวกุลปรียา ชูเกียรติตระกูล

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๗
นางสาวสิริธรณ์ แจ่มใส

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๘
นายพสิษฐ์ กำเนิดพรม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๓๙๙
นางสาวพนิชา กิงพุ่ม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๐
นางสาวกรวิกา รัตนะดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๑
นางสาวรัตนภา สุขจิตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาวชญานิษฐ์ หวังผล

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๓
นางสาวแพรวพรรณ กระจ่างจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๔
นางสาววรรณภา จันเทียม

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๕
นางสาวพรสุริยา ค้าเกวียน

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๖
นายมงคลชัย มันคง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวภัทท์ชนก โคตรพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๘
นางสาววราภรณ์ เพ็งทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๐๙
นายสุริยพงศ์ นันทิเดชาพันธ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๐
นางสาวจารุวรรณ วงค์กลาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๑
นางสาวจิรนันท์ งามเลิศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาวกมลพร กมลวัฒนานนท์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๓
นางสาวพัชรพร บุญสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๔
นางสาวลักษณา เจริญศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาววชิรญา ดวงดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๖
นางสาวอณิษา สุดดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๗
นายกรวิชญ์ ถูกจิต

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๘
นางสาวจินลดา น้อยสวาท

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายปญญากร สมพาค

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงวิกานดา คงมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายอดิเทพ วิสารัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงมีนา ระวังทรัพย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายสิขรินทร์ คำผือ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงอาริษา เหลือล้น

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดกู่ศรัทธาราม  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงวรางคณา ทองเหมาะ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดกู่ศรัทธาราม  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงภาสินี มีแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดกู่ศรัทธาราม  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงสมคิด หอมขจร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พัวพันศิริกุล

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงสุภิญญา ดวงดี

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงอนัญพร ยืนยิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงอัจจิมา อะนะรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ แต้มสุด

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงวีรยา รองแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายณัฐศักดิ

์

บริสุทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายนฤปนาถ ยืนยง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงกรสุมา บุญเยียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงสิริกานต์ สาระพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงจันทกานต์ มีแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายสรยุทธ ชอบรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงพิชญธิดา โสวพรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงพิณทอง เครืองทองใหญ่

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงปณิดา สายทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงสุธาสินี ได้รสดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงเขมมิกา อุทัยรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงธนิสร โกสีย์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงเอมอร เสาว์ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงจิรัชญา วิลัยรัมย์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงพิชญาภัค เสียงตรง

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงกุสุมา สุวินชัย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงบุศญารัตน์ เจียมทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายพาณิชย์ อรรคมุต

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงจิรัชยา บรรจุงาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายภานุพงศ์ ใจเดียว

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายอนุกูล จันทร์ครบ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายจักรินทร์ เปรียบนาน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายเจษฎา นามสา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายศุภฤกษ์ บุญกระจาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายสิงหนาถ บุญมี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงพรนภา สมบูรณ์การณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงสาธิตา เกษรนวล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสุกฤตา สุรสอน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายภัทรพล อย่าเสียสัตย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายภูรินทร์ บรรลือทรัพย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายวัชรวิทย์ พลวงงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายอัลเดรียส เน็ตเซล

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงกมลวรรณ แสงจันทร์ลอย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงชไมพร มูลวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ พลวงงาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายอนุชา แหวนวิเศษ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงพิญาดา นิจิรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงอภิญญา มะโนรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงสุภิดา จันทขัมมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศักดิศรีชัย

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงปวีณา บุญเหมาะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายสถาพร สอนศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๖
นางสาวกัลยา พูนแสง

๒๔/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๗
นางสนธยา ชิมประโคน

๐๓/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๘
นางสุรทิศ สุลินทบูรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๗๙
นางอำพร เกิดลาภ

๑๕/๐๖/๒๔๙๐

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๐
นายเนก สายลอด

๒๖/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายวรพจน์ ดมหอม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายอนุชิต นิยมกล้า

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงกาญจนา มูลทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงนิพาดา ทองโส

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงรัชฎากรณ์ แก้วปลัง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงอริสา จิตรธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงสุนิสา สอดสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ริวดำ

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายกิตติ สังข์พิทักษ์กุล

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ชมถนอม

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๑ เด็กชายประกายเพชร
ตุ้มทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายไชยมงคล บรรจุงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายเรวัต เย็นแย้ม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธีระชัย การณรงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงพรนัชชา อึงกล้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงกมลพรรณ พอกทรัพย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงชนินาถ เพ่งพิศ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายจิรายุทธ อยู่ชู

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายทักษิณ ปะนันทา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ พลคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายญาณภัทร สถิตสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ดีเลิศ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงธราภรณ์ สีนนลี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายพิชิต ยงกุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายพีรวุฒิ ใสแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๖
นางสาวชยุดา บุญปญญา

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๗
นายภาคภูมิ ทรัพย์โภค

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๘
นางสาวพรปวีณ์ รักษากิจ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๐๙
นายสุธินันท์ เสาเกลียว

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายทรงภพ โคตรนิมิตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายธนกฤต สุขจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายพัชรพล สายยศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายรณกฤต ปนเพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงจินตหรา ไหมทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕ / ๒๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงณัฎณิชา ฉลากกลาง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงธนภรณ์ จำนงดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงนฤมล แก้วสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงลักษิกา นามภักดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายเกริกบุระ รัตนา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายบริพัตร มุ่งสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายภูวนาท สังข์ลาย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงชาลิสา ออมทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงนภัสร มีทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงนิติกานต์ ชนะงาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงนุชรีย์ เกิดโชค

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงวรกมล เปยมทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงศุภรัตน์ เจตนาดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุนิษา บุญประสาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงอรนภา พิศลืม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายกวีวัจน์ ภาวศุทธิกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายจักรกฤษ ใบบัว

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายปภัทท์ เพียงกลาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายภาคิน บุญชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายศักดินรินทร์

์

สินสุพรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายสิทธิพิชญ์ พิศนอก

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงกมลวรรณ สะปะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ชัยเดช

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงพิมพ์นารา คำประทิก

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงวรรณิศา นิยมเหมาะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงศศิวรรณ อินจนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงศุภรินฑรา ทองโต

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงอรวรรณ ฉุนกล้า

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายชนะชัย ใจคง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายพิชชานนท์ สวนงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ ขาวงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายวสันต์ จารุนิภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงโสรญา นาห่อม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คุ้มโศรก

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงปุณยวีร์ นิยมสวน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงพรทิพย์ สังขะฮวด

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายธีรภัทร ภูมิไสว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงจิราภัทร พรมสาร

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ยอดประทุม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงอิงค์ฟา ขาวดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายสิรวิชญ์ อิมสะอาด

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงชืนนภา

่

ยอดอินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายเจษฎา ดาทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายลัทธพล แก่นพิทักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงเกวลิน เกตุหนองโพธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลีบม่วง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พลแดง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงสุชานรี ลายสนธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุนิสา แสวงคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายเฉลิมสุข สร้อยจิตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายสรศักดิ

์

ละครสระน้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ผลพระ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ หิรัญวรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงธนัชญา คำปาน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงนรินธรณ์ จรัสศิลป

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายอนุวัตร กระจายศิลป

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงณัฐนรี ทีรัมย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวนิชญา สายแปง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๔ เด็กหญิงภัทรทราภรณ์
ศรีทองสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์ใหม่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงธันยพร ประมูลศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ เมืองไทย

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายธนพล ผิวดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายปยวัฒน์ รุ่งเรือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายพร้อมศิลป ชัยมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายภานุวัฒน์ เสาชัย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายสุขติสันต์ เจาะใจดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงธนพร ชูแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงเพลงพิณ เกลียวทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายตุลยวัต ปานกลาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายธีรภัทร ต.วิเชียร

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายบัณฑิต ผ้าผิวดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายอานนท์ ตาติบ

๊

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงนนธิญา มุมทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงพรนภา พุ่มพวง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายพิสิทธิพงศ์

์

ชุมนุมดวง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงเนตร พรมมาอินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงธนภรณ์ ชลศิริ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงรัตนาวดี โต๊ะงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงไอริณธ์ทิพย์ เพชรสวาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงแพรวา นิกรสังขพินิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายอนุวัต ทองคำสุข

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปองกัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายสุภัค เพชรใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๐
นางสาวเทียนทอง ใจศิริสวย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายจิตรกร สมบูรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๒
นางสาวขวัญจิรา ลายทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ลาจำนงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสมฤดี รินลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๕
นางสาวหทัยภัทร เปนตามวา

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๖
นางสาวกาญจนา เจนขนบ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายอิทธิพล ทุมพัฒน์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายวรศักดิ

์

บุญครอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงไอยรา สุขทวี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงสุภาพร ใจงาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงริญณษา จงกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายสรวิศ คงดวงดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายประมวล ยงยุท

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงเจนนิต้า แรนคิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงพุทธรัตน์ สระศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายสุริยา แนวพนัด

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ บังทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายมนัส สำรวมจิตต์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายปฐมพงศ์ แว่วดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงสริตา หอมมาลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงวาสนา ทันงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๒
นายณัฐพล เสือแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๓
นางสาวณวรรณ์ศา สมกล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงณัฐวดี กล้าฉุน

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงธิญาดา บุญร่วม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายพีรภพ ชามัด

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงสาวิตรี นุเคราะห์กัน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๘
นายพิทักษ์ ศรีพรรณ

๑/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๒๙
นางสาวอักษราภัค แก้วตา

๑๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๐
นางสาวอารยา ตาดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๑
นายธนะพงศ์ สีตะริสุ

๐๕/๐๙/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงกรองทอง โฉมสะอาด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงวราพร กกรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายสุรชาติ โนนกลาง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อยู่เย็น

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงพรพิมล ภูมิกระจ่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายอนันต์ จิตเย็น

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พะนอนเขต

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงสุรีย์พร ประแปง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายเจษฎาพร แก้วจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงสาลินี เมืองจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงสุชาดา บุญโย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายพาวิทย์ จอนโพธิกลาง

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายพิสิษฐ์ จิตตะโร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายนิรุต คงมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายศุภกิจ ศรีไทย

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๗
นายสุทธิพงศ์ ไพเราะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๘
นายชัยวัฒน์ สุขสงวน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๔๙
นายชาญวิทย์ คำภานุช

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงนฤมล พรหมสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงฐานุปติ แดงโสภา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงพัชรพร พวงยีสุ่น

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงภาพิมล สุวรรณแกม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงพรพัชรา คงเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายปรินทร สุขร่วม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงสิริยากร แก้วนิม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงเบญญาภา ชัยมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงเนตรนภา ลายทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายปฐมพงษ์ ชาภักดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ เกษร

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โปษกานนท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ตินานพ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงนิภาภรณ์ แก้วสระแสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
สวายแอม

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงปนิตา พันธ์ยา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงอาทิตยา แสนกล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายกานต์ สุดดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงกานต์ธีรา พุทธรักขิโต

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงขวัญทิชา ธนาหิรัญบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายจักรภัทร ขันถม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

วงศ์เลิศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายเจษฎา เหลือดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายเจษฎา ละอองทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายชัยภัทร ขาวงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายชายชาติ เรียบร้อย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายชินาตะ

กาญจนรุจวิวัฒน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงณฌาณ์ บวรรัตนกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายณฐพล ชุณห์กุล

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายณัฐนันท์ เจือจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงณัฐวิภา กลีบแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายติณห์ณพัตร เจียมตระกูล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายทักษพงศ์ ตรองอุดมสกุล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายธนกร รัตนวัฒนาวิรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงธนพร กิงมณี

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายธนภูมิ พิศวง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ สมบัติกำไร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงนฐกมล นาวี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงปรมิตา ทองเลิศ

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงประภัสสร กทิศาสตร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๐ เด็กชายปุณณกาญจน์
กาบยุบล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายภูมิรพี เสริมศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายวริชญ์ พาริหาญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายศตพล วิเศษวงษา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายศักดิไชย

์

ธนภาสวัฒน์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายสาริษฐ์ สุระสังข์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายสิรภพ สุวรรณสม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วสุติน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายสุเมธ โสรกนิษฐ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายอภิชาตพงศ์ ศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงอรอริญชย์ งามเชย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์ นาเมืองรักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายกณาธิป ชาวเมืองปกษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงกรณิศ เกษแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงกัลยกร บรรลุสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายไกรวิชญ์ อิทธิอภิรักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงจิดาภา วาจำรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงจิตรลดา ศรีสูงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงจินตภา เสาสูง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายชลกร โอรสรัมย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายชัชวาลย์ ปญญาพิมพ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายตฤณ ตังวงศ์เจริญกิจ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงนงนภัส บุญพูนเลิศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายนันทวัฒน์ ล้วนประเสริฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายนิติรัฐ แกล้วกล้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายนิปุณ บุญรังษี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายปฏิภาณ พลอินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายปฐมพงศ์ กองศิริกุล

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายปาณรวัฐ ประพานศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงพรชนก ก่อแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายภาคภูมิ คำเขียว

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายภาคิน จันทนมัฎฐะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายภาสวีร์ ปรากฏดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงมนัสพร คำโฮง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงศศิธร เสาสูง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงศศิประภา ศักดิศิริ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายศักชัช เห็นสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายศิวกร ฤาชา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

บุราคร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายสิรภพ โสกรรนิตย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงสู่ขวัญ การุญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงกัญญาภัทร วงแหวน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายกิตติวินท์ เตชประทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงกุญญาดา เหิมหัก

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ไทยาภรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายคณิศร ชมชืนสิริพัฒนะ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายณภัทร ประทุมวรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงณัฐพร พรพิพัฒน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายณัติพัฒน์ เรืองวงศ์วุฒิ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายตาณวี เสาวรส

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายเตชภณ ศรีวิเศษ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงแตงสา สำนักนิตย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายธนดล อาสนาทิพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายนวพล หวลระลึก

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายปรรินทร์ แผ่นใหญ่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายปรานต์ หน่อแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายปุณณพัฒน์ โพธิทอง

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายพงศ์พล บุญประสพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงภัทรมน เพวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายภูปางรินทร์ ศรีจันทร์เวียง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงวิภาวดี เปรียบดีสุด

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวิริทธิพล

์

จวงพลงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงสโรชา ตังจิต

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายสืบพงศ์ คงวัน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงสุธินัณ เรืองสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายสุวิชชา บุญยืน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายเอเธนส์ คล้ายหนู

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงกรกนก นิธิวัฒนพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงกฤตพร ชืนจิต

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายกฤษณพัฒน์ ทองสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒ / ๒๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกัญญาภัค ลับโกษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายไกลกังวล กงแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงขนิษฐา แข่งขัน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายจตุรพักตร อนุไพร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์กาบ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงจุฑามาศ แม้ประสาท

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายชนทัฃ ศรีกระจ่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายณนท์ธกรส์ ขาวดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๘ เด็กชายเทพประทาน แปลงดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายธนากานต์ ชาติห้าวหาญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายปุณณพัฒน์ สุขสบาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปุญญิศา โศภิษฐพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงชาลิสา ศรีษะพล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายเพชวราวุธ เพชรงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายเพชรเวช มุมทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงภิมลสา ยอดอินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงมินตรา ประพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายวริทธิ

์

แสงโสมวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายวรินทร เกียรติเจริญศิริ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายวริษฐ์ แก้วศรีหาวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายสิงหา ฉำศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายสุธิพันท์ ศรีโกตะเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงอัจฉราพร ธนกัญญา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายกิตติพิชญ์ เจริญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายไกรศรี บุตรชุมแสง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายจอมไตร โชติช่วง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายจุมพล ทิพย์โกสุม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงฐิติภา บางทราย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายณัฐภัทร กันยา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายธีรภัทร กิจแสงทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายนพรัตน์ ศรีบุรมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงนิปุณ ถมปทม์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงปลายไหม อึงชืน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายผาติ ไหล่กลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๔ เด็กหญิงมณฑน์มรรษกร

มหายศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงวรรณภา พุทธานุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงศุภาดา เปรียบยิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงสุจินดา สุขร่วม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายอดิศร บุญเหมาะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายอติคุณ แว่นอินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอรพิชา แสงกิจพิพัฒน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายกรกช ศรีสุภาพ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายคณาสิน กระจายศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายจิรภัทร ยังยืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงชนิตา อันทะไชย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉัตรทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายธนบดี ศุภผล

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงธัญพิชชา สมสร้าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายธีรเทพ ปลืมใจ

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายปกรณ์ อังศิวาพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายปรีดิรติ

์

ยอดอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายปญญพัตน์ กุลบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฮาดบุตร

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เรืองฤทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายยุทธภูมิ จันทเขต

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายรัฐนนท์ บุตรงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวีรเดช ไกยสวน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายอนันต์ แสนคม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายอภิโชติ ติราวรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายอิสราพงษ์ แซ่ลิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายกิตติพงษ์ รักงาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายจักรพงษ์ จุลเกษร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายชัชวาล เปล่งปลังศรี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงชัยมลล์ หล้ามะโรง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายณัฐวัตร เกลียงพร้อม

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายทีฑายุ จันทิพย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายธีรโชติ ใจดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายนวันธร ศิลาลาย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงปภาวดี ทรงศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงประภัสสร ไหมทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายประภาวิน คานศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายพงษ์ณรินทร์ เมฆกัลจาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายโยธา ปานทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงรริศรา คฤหสาร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงวิภาวี สุจินพรัหม

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงศศิกานต์ สมานรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายอรรณพ ผลเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายกิตติภพ บุญสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายเจริญ ดวงดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาวัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายชนินทร์ เกิดพุ่ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายณัชพล บุญคุ้ม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มากแสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงทัศนีย์ จีนเท่ห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ เตียวเจริญโสภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายนนทพัทธ์ จาธุนิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายนาธาน สกุลเจียรนนท์

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงปรัชญ์ปวีร์ ถาวร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายยิงสุข

่

บุญสุขวีระวัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงรุจิรา รุ่งสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายวิราชัน โลกนิยม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายวิศวริท ทรงชาติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายวิษณุพงษ์ บุญมาคาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงวีร์สุดา หมายมี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายอดุลย์ บุญเศษ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ล่อดงบัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายอัคคพล อารยะกิตติพงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายอานนท์ บุญกลาง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายอิทธิพล ทวีสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงกาญจนา พิรมรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงจิรัชญา เงางาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายธนาธิป ธานีพูน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ชาวบุรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงนันทกุล จันทร์ภา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงภัทรวดี เสางาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายสุธินันท์ สมบูรณ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงจินต์จุฒา พิมภาคูณ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงชณิกานต์ ประเดิมดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายธินิศ สุขแสวง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงนภาพร ภูวพันธ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายนิพิฐพนธ์ เจริญมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายปรเมษฐ แก่นช้าง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายพงศ์พณิช สินค้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงศตพร ชมภูพาน

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงสิรินภา นิยมเหมาะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงฐานิตา เลิศวณิชกร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ยังคง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายธีรภัทร ผจญดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงปณณพร สมคิด

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายแปซิฟก สายเมียศ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายพงศธร แสงจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพรหมพร วิธานพิสิฐพงศ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายพลวัต สำนักนิตย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงรณัญชยา พืนนวล

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงอาริสา ตังสุพัฒน์ภาคิน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายกฤษย์กร สายศรีแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายณัฐชนน เมาเสม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงนันทิตา นามงาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงปารลิตา อังศุพันธ์ุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงพีรยา สุวรรณธาดา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายพีระพัฒน์ ตังศิริชานนท์

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงเพชรดา ติดใจดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงเมธาวิณี สุขเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวิภู ไววิทย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงศรกมล กุตนันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายศิรชัช งามเยียม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงภาษิตา ร่วมพัฒนา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงอัจฉรียา หวังสม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงผกามาศ ชุมพลรักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายชยพล โกยสวัสดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายเตธนิน สายแสงจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงเธียรขวัญ ปะทะขีนัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายเนติวรรณ วรรณทวี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายวรินธร จิตหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายธีณชภัทร ผกานนท์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายไพสิฐ บุญมา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายเศรษฐอัฑฒ์ ดีเหลือ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายสรวิศ หาญวีระพล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงสิรินยา กะแสงจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฤกษะเสน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายโชติมันต์ ต้นทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายปรเมษฐ์ ภูติธนารักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายปวเรศน์ เพราะคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายสิรภพ หงษ์สูง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายธนวันต์ สายยศ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายปภังกร บุญมาปะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายวิสิฐศักดิ

์

เพชรหนองชุม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายสุธินันท์ ประพันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา คงหอม

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ งามกล้า

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายศุภกร สุขยา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายสหชญ สุขโรจน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงเจนจิรา ณรัมย์อาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายไชยวัฒน์ ลายทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงแพรพลอย สุรัตนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชงโค

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงสร้อยฟา บุญมาก

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายเจษฎา มุลเมืองแสน

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสัญธนา พานิชรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายหัสวัฒน์ อินทรสด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายสพล ยืนยง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายสรวิศ นิตรลาภ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายอภินันท์ จันทเขต

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุธิดา เลิศเจตนารมณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงชรินรัตน์ พอกแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายปยะภัทร์ แสงวิสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายศักดิกมล

์

มากมูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงอาทิตยา พุทธานุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายกมลลักษณ์ หล้าลำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงรุ่งทิวา เรืองทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงสุกุมาพร ภูมิประโคน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัยเภตรา

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

ชำนิ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงธนัท ประทีปธนากร

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายพศวีร์ เนริกูล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายพาโชค จันทร์แดง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีไทย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายณัฐพล เทียงธรรม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายถิรวิทย์ บานเย็น

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายณฐนนท์ ถือคุณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายทินภัทร ดีโชค

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายปรเมษฐ์ ใจหาญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายภัทรดนัย สุรัมย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายธีร์ธวัช สีสัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายภานุกร แก้วปลัง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายอรรจกร วิชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายธีรภัทร สุปริงปรัส

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายพีรวิชญ์ อิดอ่อน

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

จึงไพศาลทรัพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายณัฐชานนท์ สมชือ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายปยะวุฒิ สินโพธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายสวัสดิพงศ์

์

โกศล
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงอารียา ทองทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายพีรภัทร จิตสัตย์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายกิตติภณ สอดสุข

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายธนกร พวงขจร

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายธนภัทร จารัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายสุทธิชัย จันทร์สิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายธนโชติ คลายโศก

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายภานุวัฒน์ สุขประเดิม

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๐ เด็กหญิงพลอยแหวน มากเหลือ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา เมืองงาม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกชนันท์ บุญมาก

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกใหญ่

วัดประทุมธรรมชาติ
 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วันชัยเทพ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกใหญ่

วัดประทุมธรรมชาติ
 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงณัฐธิดา วิมานรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงวรณิกา สิงห์พร

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกใหญ่

วัดประทุมธรรมชาติ
 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงณัฐธิชา จักรมา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงรุจิรัตน์ ถูกจิต

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงสุชาดา บำรุงบ้าน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงอภิญญา บำรุงบ้าน

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงวรัญญา มากแสง

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงณัฐริกา คงสุข

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกใหญ่

วัดประทุมธรรมชาติ
 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงวิชุดา นุชันรัมย์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายคิมหันต์ สมุห์เงิน

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายธนากร เติมสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายธีรวุฒิ เกลียวศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายธนภัทร์ จำปางาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกใหญ่

วัดประทุมธรรมชาติ
 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงพรธิดา ธรรมวิเศษ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สุดประโคน

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกใหญ่

วัดประทุมธรรมชาติ
 

สร ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มีสังเกตุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายภาณุ รุ่งเรือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายอนันต์ ศรลำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงวริศรา สมานสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายณัฐยศ เฉลิมวงษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงสิราวรรณ รันละติยา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายภูมินทร์ เข็มแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายเดชาวัต ใจเดียว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายพิสิษฐ์ ทวีสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงขวัญจิรา ทวีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงผกาภรณ์ คลายโศก

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายภูวดล รีบเร่งดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายปฏิภาณ สายสร้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงอาภัสรา หลอดแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายนราวิชญ์ ฟกทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงวรรณิดา จิตหาญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายกานต์นที วตะพร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปยดา ส่งกลิน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่จิว

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายสุวิทย์ ขาวเหรียญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายทักษดนัย คงเกียรติกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายนิพนธ์ สิงห์พร

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายฉัตรมงคล บรรเทิงใจ

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายราเชนทร์ ฝาบุตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงชุติภา เหมาะทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงศศิธร ยอดอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายอัษฎาวุธ อินลม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายณัชพล ยอดพรหม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายพงศธร จันทร์เทศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายสรวิศ บุญแปลง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายภานรินทร์ เนียมสดใส

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายณัฐวัตร บุญกว้าง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงลักษิกา กลินถาวร

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงสุวิมล ขาวแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธนกร อุตสาหะ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

เสาพึงดี

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายถิรวัฒน์ วชิมาเภท

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายภัทรดนัย บุญแต่ง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายประภัสร์ เสาพึงดี

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายภานุรุจ ยอดอินทร์

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ คงบุญ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายปพนธีร์ ไมยวรรณ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายสมชาย จอมประโคน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายเจ้าพระยา ชานิตย์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงสุพรรษา แสงศิลป

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อดทน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงโฟล์คซอง ปนหอม

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงศศิวิมล วิมลมุกข์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายรพีภัทร เจริญยิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงศุภิสรา เครี

่

กล้าหาญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายอชิระ จันทร์กลิน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายเอกชัย ไพเราะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายสิทธินนท์ ยอดใย

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายนพเก้า เหมือนชอบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เสาพึงดี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงอรัญญา สุขวิเศษ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๕ เด็กหญิงแพรวประภา
จันทุดม

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ สาลีทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงณัฐนที สังข์ศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงจันนภา ยิงได้ชม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงปนัดดา สายน้อย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงประภาพร แสนกล้า

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงอภิญญา ทีอุปมา

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอดิศร ผาลา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายพีรภัทร อินทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงชนิภรณ์ คงทวี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงณัฐกมล เสาพึงดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา พรมเสนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายปวีศักดิ

์

รุ่งเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงชญมล คำมูลมี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๕๙ เด็กชายธัญชนิต  ซันนี

่

กล้าหาญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงสาธิกา บุญแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายพรพิชิต บาลแย้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงสุกัญญา แสงสุกใส

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายพรสวรรค์ ใจเดียว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายณัฐภูมิ ลักขษร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายธาวิณ บุญแปลง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายบุญพิทักษ์ แถบทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายธนวันต์ วชิมาเภท

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายวรพจน์ อุดมแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ผสมศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สัมพันธ์สินก่อ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ โฉมงาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงศิรสา กิงจันทร์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงพนิดา ชินทวัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายสุธินันท์ จุดาบุตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายจตุพร สุลินทาบูรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงนันทิญา คชแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายชัยบดินท์ พันสุเภาดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกน้อย วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายชินกรณ์ โฉมงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายณัฐพนธ์ นำใจเลียง

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายนพรัตน์ สุมสินนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงกิตติยา ยีรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกองพล นิรวมรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายชัยการณ์ วัฒนศักดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๔
นายณัฐพล นามเพราะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายณัฐศักดิ

์

เมฆพลับ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายธีรภัทร์ คงทน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอนันต์ โพธิแก้ว

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงธิญาดา เรียบร้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ทองสอาด

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงสโรชา นภาคเวช

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงสาริณี มีเสนา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายอภิชาติ มาลัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายครรชิต สนิทไทย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สินศิริ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายพุทธิพงษ์ ชะเทียนรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงสุธิดา แก้วกล้า

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ เชือชาติ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายทิพย์เทพ ผู้สมเก่า

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายศักดิชัย

์

สมานทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๐
นายภานุวัฒน์ รามัญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายเอกรินทร์ บุดดีสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายกฤษฎากรณ์ มะสันเทียะ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๔
นายธีรศักดิ

์

ตินานพ
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ทองเดชานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๖
นายพชรพล โทนทา

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๗
นายวีระชัย ไชยชนะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายพิสิฐ เติมดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ยงคง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงวรัญญา สมใจ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงศศิธร โสปญหริ

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงสุปาณี แพงไธสง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายเอกอาทิตย์ นิสสัยดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายนรภัทร ดมอุ่นดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายฤชายุส์ ปลืมใจ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงนภา บุญสมาน

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงกมลชนก เนินแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายคเณศ สุขเกษม

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายจิรายุทธ ประโพทะกัง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายทนงชัย ศรกล้า

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงศศิกานต์ เล้ากมล

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายจักรพันธ์ เกษมพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงเอมวดี ระเมียดดี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงกัลญาพร จันทะแจ่ม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงนิตยา ทับปะนานนท์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สมสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายรัฐภูมิ กลินศรีสุข

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายณัฐกานต์ ศรีชมภู

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายณัฐกรณ์ มานุจำ

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายเอกชัย โกรธกล้า

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายธนาวุธ สถิตย์สุข

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายรพีภัทร วงเวียน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงพัชราภา สมเจตนา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสุภาพร พอกพูน

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงอภัสรา แสวงทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ยิงดี

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงเจนจิรา มานุจำ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงวรัญญา ลอยมา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงสุวิชาดา แก้วใส

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงประอบทอง เจือจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายพงศกร สุทธิรัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายศุภากร มานุจำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายชยากร จรจรัญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายรัฐภูมิ ยิงดี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายวศิน หลาวิสัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ อดทน

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายคำภีร์ วงศ์ศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายวรวิทย์ เติมดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายชัยวัฒน์ วรรณศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายนพรัตน์ บุญคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงอาทิตยา กะสมรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงลดาวัลย์ กลินศรีสุข

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงสิริวิมล นะภาคเวช

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หลาวิสัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงวรารินทร์ โพธิสาธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ กับจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงนรากร ทองดุน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงวิไลพร แก้รัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงสุนิตา ปลืมใจ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายภานุพงษ์ อินทร์งาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงสุภัสรา วงเหิม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายพีรพล ชาวเหนือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คุ้มทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายพงศกร กาบแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายจักริน มานุจำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายมงคล เต็งมิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายประการ ชืนยง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายเอกนรินทร์ บัวสาย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายพัฒนพล อินทนิตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงธัญชนก สร่ายหอม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงอุไรวรรณ เขตตะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงพัชชานันท์ สร้างดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงนราภรณ์ สมนิล

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงวันนิสา วงศ์เหิม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทัดทัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร เครือเนียม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงจิราพร งามเด่น

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงรัตนากร ประสมสมัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงนิยดา วิชาศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สถิตสุข

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงดวงหทัย สมสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายปรัชญา เดือนขาว

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถูกหมาย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายอนุวัฒน์ สินมาก

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงพาฝน ระเมียดดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงศศิธร แสงอรุณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงนภัสสภรณ์ อดทน

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายเทพพิทักษ์ ว่องไว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายศุภชัย สายสร้อย

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายทิธากร มิสท้าน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายกฤษณะ พุ่มพวง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงอรพรรณ พิจิตตะโล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กชายนนทวัฒน์ แสนจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายถิรวัฒน์ อ่อนอัวะ

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงสุรินทรา สมานกุล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงนภาพร สายรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงภัทรภร ตัวเสาร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงอรปรียา อำมินทร์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายจักรกริช คงถือมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายจักรพันธ์ อินทนิตย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายตรีวุฒิ ยอดคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายนครินทร์ วังทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

วงศ์คล่อง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองอ่อน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธีรโชติ กลินดี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงฉัตรวรุณ โฉมงาม

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายกันตภณ น่วมนิม

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายกรวิชญ์ มุลาลินน์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายสินทร แสนกล้า

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายบุณยกร มาตรินทร์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายพีรพล มากเหลือ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

นาหว้า
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)

วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงวรรณภา คำกอง

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงนวล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงศศิวิมล สมศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกิดดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงภัทรวดี ยินดีฉาย

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เสือปรางค์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงจิณห์นิภา พิศงาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา ชุมพล

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงบุษราคัม ดีเหลือ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงจันจิรา เหมือนมาตย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายชัยพร พวงมะลิ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงกิสสโรชา หามา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายปญญากร

บาร์ตัน ดิลลาร์ด จูเนียร์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายสรายุทธ เตชะวา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงนัชชาดา งามยิง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กชายฐาปกรณ์ ภูผิวเมฆ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงสุปญญาพร สีชมพู

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงสังวรี มีพร้อม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงมุทิตา ดอกคำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงสุชาดา คงกล้า

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีทองสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีทองสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)

วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายนวพร แสนหูม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายนันทวัฒน์ คงชนะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงอารยา งามพร้อม

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายศิริพงษ์ ช่อมะลิ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงเรมาวดี โสนทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงปนาลี การเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงจิรารักษ์ แซอ้อ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงนิชานันท์ งามพร้อม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงอัจฉรา มุ่งมี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายณัฐพงศ์

แพทย์เมืองจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายณัฐพัชร์ ไชยยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายธนากร คำภานุช

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายวุฒิชัย สุขสงวน

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายอภินนท์ คำภานุช

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๔๙ เด็กหญิงพัฒน์ชราภรณ์
ขจร

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา เสายอด

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงพิยดา วันจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ คงมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงเนตรดาว แถบเงิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายเจษฎากร ร่มลำดวน

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายณัฐพล สุลินทะบูรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กชายธนาภัทร เรืองกระจาย

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กชายอานนท์ บุหงา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กชายอันดา สุขร่วม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงญาณิศา ด่านซ้าย

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงนฤมน แก้วกระมล

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายวัชระ ชูทอง

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายพีรพล สมบัติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงกมลพัชร สิยาชีพ

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงจันจิรา ลายทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ วนเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงเบญจภา โยวะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ สถิตสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงประภัสสร ศรีษะธาตุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายฉัตรมงคล จำรัส

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายพงศธร บังคะดารา

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายอัครพนธ์ สมดัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เหนือคูเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงนภัสสร ไม้อ่อนดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงพิรินธร ขาวเครือ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงเฟองลดา ชาวนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงฤทัยวรรณ วาหมงคล

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงพิมพกานต์ เรืองไกล

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงอภิภาวดี ตรีศิลสัตย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๗๙
นายเจษฎา เรืองไกล

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๐
นายสิทธิศักดิ

์

ทองนำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๑
นางสาวชลธิชา ชาวนา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๒
นางสาวนำบุศย์ เรืองไกล

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๓
นางสาวปลืมกมล

้

พริงเพราะ

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๔
นางสาวพิมม์พิศา ยงคง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๕
นางสาวภัสสิตา โพธิแก้ว

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๖
นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๗
นางสาววัชราภรณ์ สายกระสุน

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๘
นางสาวสุภัทรา โพธิแก้ว

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๘๙
นางสาวอริสา นวลดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๐
นายพงษ์เดช โพธิแก้ว

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๑
นายโอภาส เหมือนนึก

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงกาญจนา สิงหันต์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๓
นางสาวณัฐธิดา สุขกัลยา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๔
นายสุดทีรัก

่

พอกพูน
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๕
นายภาคภูมิ พริงเพราะ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๖
นายดำเกิง โพธิแก้ว

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๗
นางสาวกัลยา ชาวนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๘
นางสาวปยนุช ชาวนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๒๙๙ เด็กหญิงวรรณประภา
วังหอม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาววิภาภรณ์ ขาวงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวกาญจนา บรรลือทรัพย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๒
นางสาวรวีวรรณ เหมือนคิด

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นางสาวพัชราภรณ์ งามเลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นางสาวขวัญฤดี บรรลือทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาวกิงกาญจน์

่

เฉลียวศิลป
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๖
นางสาววิภาดา สมัครสมาน

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๗
นางสาวจุฑามาศ ขาวเครือ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๘
นางสาวจิตติมา บรรลือทรัพย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๐๙
นางสาวอธิตยา โพธิศรี

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวฐานิสา คุ้มทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๑
นายสุวินทวงศ์ เสาวรารักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๒
นายโยธิน เจริญมาก

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๓
นายธีรศักดิ

์

พิมพ์ลาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๔
นายธนภัทร ชาวนา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๕
นางสาวพรรณี สำราญใจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๖
นางสาวณัฐริกา โพธิแก้ว

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๗
นางสาวอรวรรณ โฉมงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๘
นางสาวเมสิยา ไชยวัฒน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๑๙
นางสาวธวัลหทัย ชาวนา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๐
นางสาวเบญจพร มีคม

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๑
นางสาวภัสราพร ทองศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๒
นางสาวพัชราวดี โพธิแก้ว

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๓
นายจาตุรนต์ สมบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๔
นางสาวสุธาสินี ชาวนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๕
นางสาวอัมพิกา สมานจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๖
นางสาวจิดาภา รุ่งเรือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๗
นางสาวพัชราภา ยุงเจริญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๘
นางสาวกิตติยากร โพธิแก้ว

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๒๙
นายยุทธิศักดิ

์

อยู่ปูน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๐
นางสาวนริศรา จารัตน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๑
นางสาวศิริลักษณ์ สังเกตกิจ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๒
นางสาวเรศวริยา โพธิแก้ว

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๓
นางสาววราภรณ์ มันหมาย

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๔
นางสาวนิภาภรณ์ ทองภูบาล

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๕
นางสาวกรรณิกา สีสำลี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๖
นายธนเทพ ไกรสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๗
นายกิตติภัทร บรรลือทรัพย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๘
นางสาวธิดารัตน์ ศรีจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๓๙
นายชญาดา บรรลือทรัพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๐
นางสาวกัญนิกา ยิงมีอยู่

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๑
นางสาวสุภากร จันทเกษ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๒
นางสาวบรรณธรณ์ บรรลือทรัพย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๓
นางสาวอรปรียา ยัดดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๔
นางสาวสุธิดา ชาวนา

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๕
นายภาวี โพธิแก้ว

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๖
นายสุทธิพงษ์ สร้างดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๗
นายกรวิทย์ ชาวนา

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๘
นายอวิรุทธ์ พันธ์ศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๔๙
นางสาวจันทรา งามเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาวอิสริยา จินดาศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา นาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงนภสร อุดมพร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายธนากร แสนรู้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายธรภัทร สรวนสันต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงนันทิกา แผ้วพลสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงพัศรา พอกพูน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงอารยา แข็งยิงยง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงฟาใส โสนทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงอรุณี เพชรมัง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวแย้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงแก้วกัลลยา แก้มกล้า

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงปยะรัตน์ ราษีนวล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงฐิติยา คงราษี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงกรรณิกา ชนะสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ นพเก้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงดุสิตา จิตต์กลาง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ ไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายจักรกฤษ พรหมหงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายชานนท์ สุภิษะ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายณัฐชนน บุญสุยา

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายเทพพิทักษ์ เหลียมดี

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายธนภัทร ยิงมีอยู่

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายพิทักษ์ชัย บุญสมาน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายภรรคพงษ์ สุขทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายวีรภัทร ศิริพุทธ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายศุภฤกษ์ ยิงมีอยู่

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กหญิงจิราภา เดชผมรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงชนิดาภา บำรุงชือ

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงดวงฤดี ยิงมีมา

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงนภาพร ชิมก็วง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงนวพรรษ เชิดชาย

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพรพัชชา บุญกลึง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงปาริตา ดวงกระจาย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงรุจจิรา ชมอินทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงสุนิสา รังแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงวิยะดา ผลทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงศิริพร สมัครสมาน

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงจริญญา ยามไสย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายฐิติภูมิ ภาวิรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงภัทรพร ศิริพุทธ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายพายุ อินทกูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายปฐวี คำดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายกิตติกานต์ เหลียมดี

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายญาณพัฒน์ จันทร์ภัทรวดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายพรเทพ ชะลุนรัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์สีดา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหลือล้น
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายภูวิศ ไชยแสง

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายวงศกร สุวรรณศิลป

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายธีรภัทร เขียนดี

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงกุลนิภา โจทย์กระโทก

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ สุทธิโกมล

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ อย่าลืมดี

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงสุวิตา ศรีรักษา

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายวรเวช ขุนหีบ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงศิริปญญา ตาดง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่เอียว

๋

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงชลธิชา สถิตสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงสุนิษา นิพัฒน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายชิติพัทธ์ คำดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

ธุพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายอนุชา โพธิจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายเทวัญ โหมหัก

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กชายภูสิทธิ

์

ชาวนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงกมลชนก เพชรใส

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงพรชิตา ทองดุน

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงชนินาถ บำรุงชือ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงพรพิมล เพียรงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงอภิญญา เพิมมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายรณกร กิงจันทร์

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงศรินยา ช่วงชัยชนะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา ภางาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงเยาวพา สุขกัลยา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองนำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงแสงวิสา เพ็งเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายปองภพ คะรารัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายศิวกร สุขเสริม

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงปนัดดา ยิงมีมา

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงนิภาพร อรุณโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงกิตยากรณ์ พ่อค้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ จิตรีเมต

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธีระกานต์ หาสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายประกาศิต โพธิแก้ว

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงลลิตา ชาวนา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กชายวศิน สติภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กชายวราเทพ เหิมหาญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายสุธินันท์ บุญปลอด

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๖
นายธนภัทร ชาติไทย

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๗
นายนิธิกร ใจหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงพรนภา กาลจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๓๙
นางสาวอรสา สาวมนตรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๐
นายทนงศักดิ

์

สุระเวก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๑
นางสาวปยะดา สมานทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงเนตรนภา ภูคำ

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายณัฐวัศ ศาลางาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายธราธาร สายแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายศิรศักดิ

์

เรียงเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายณภัทร อุตศาสตร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงวรรณวิษา บุตรชาติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงพรนภา สุขวรรณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา แจ่มใส

๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงอาทิตติยา แก้วยศ

๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชืนชูจิตร์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงทัศนีย์ รัตนวิวัฒ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายธนพล ชูวา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงอินทิรา สายบุตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงเพ็ญวิกา เพียรกล้า

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงภาวิดา อินทร์สุข

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงธัญยพร ไชยรัตน์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ บรรลือทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายอธิป ปลอดพยันต์

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายพัสกร คงมีคุณ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายจักรชัย พลเยียม

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายทวีทรัพย์ ภาสกานนท์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายภควุฒิ จำปาหอม

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายยศกร ทรงศรี

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงจงรัก สมัครเดียว

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงจุลวรรณา งามระหงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงชลธิชา ช่วงชัยชนะ

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงฐานิดา ยีสุ่นหอม

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงนิชาภัทร์ รัตนิล

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ชาวนา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงภาวิณี คงชืนจิตร

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงมนทกานต์ พันธ์ศรี

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงรุ่งฟา กำลังมา

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงหทัยวรรณ อยู่ครบ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายธนากร ปรากฎชือ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายธีรวัฒน์ เยาะเย้ย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายสุริยศักดิ

์

หาญนอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายอัครชัย มีแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายพิตรพิบูล ยีสุ่นหอม

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ โสรัสสะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายกวีวัฒน์ อยู่มี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายวิศรุต การะเกตุ

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายรัฐนันท์ โสนทอง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงพริมเพรา

้

นามฮง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อะทอยรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงปาธุกา ทองนรินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงกรกช คงชืนจิตร

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงพิมพ์ไทย ขันดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงกรกมล ขาวเครือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงนิรมล พุ่มพวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงทิพรัตน์ คงชืนจิตร

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงนงนภัส ผ่องใส

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงนริศรา ชูชมงาม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แจ่มรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ใจละม่อม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

วงษ์เหิม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงภัทรธีรา เชาว์ฉลาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ท้องที

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงฐิตาพร ธาราจารวัฒน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงอชิรญา สมานุหัส

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายภานุพงศ์ แสนกล้า

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายฉัตรชัย ใบเงิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงปยะมาศ จาบทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงภัทรวดี ผ้าผิวดี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงธีรารัตน์ อุดมครบ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงฐิตาภา ครวญดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายเอธักษ์ ยุพการณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายพีรภัทร เหลือล้น

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงอัญชนา สมานทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พันธ์ศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายชาติสยาม ดีเหลือ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นพเก้า

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายนนธวัช ปตตาเนย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายธีรเดช ขาวเครือ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วเหลียม

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงวิชชุดา ชมเหิม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายวีระ จำปาต้น

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงสุนิสา พริงเพราะ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายไตรภพ ขันทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอุมากร พวกพูนดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงสายธาร จารัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงวรัญญา ปรากฏรัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญสะรัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงนันทพร หอมทวนลม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายธนาธิป จารัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายจิรวัฒน์ หล่อนสิว

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงรุจิษยา ทุมกิจจะ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงนวนันท์ ยืนยาว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงดุจดาว ดวงทนิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงธัญชนก ปญญาคิด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงณัฐการต์ ชุมเมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงชลรดา จารัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงดวงตา สำรวมจิตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายศิวกร พอกพูน

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีขวาชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงหฤทัย อิมยิม

่ ้

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉันเพล วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายไชยวุฒิ พลตือ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายเดชา ศรีแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงพักต์ภิรมย์ ยืนยาว

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายบารมี คำทองแท้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายประดิษฐ์ พ่อค้า

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายปณณวัฒน์ สีนำอ้อม

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายอดิเทพ พ่อค้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายภานุพงศ์ พอกพูน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงกมลชนก สุภิษะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายภูธฤทธิ

์

พรมมีบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายสุธินันท์ บรรลือทรัพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงสุชาดา บรรลือทรัพย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงศิรภัสสร บรรลือทรัพย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายสามารถ สุขดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายอภิวิชญ์ กระแสโสม

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชาวนา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงศศิธร ยืนยาว

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงสิริยากรณ์ ยืนยาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงรัตนพร สารบรรณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงฉันทิชา งามเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงธยานี จอมผักแว่น

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงจิตรานุช ศรีแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงประภัสสร พันธ์ศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงเพชรมณี มุมทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงอธิชา นิสัยกล้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงจิตติภัทรา ภูจัตตุ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายพชร พันธ์ศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายนราวิชญ์ นาฬเกร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๕ / ๒๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขียววิลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงนภสร สมานจิต

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายศุภชีพ งามเลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ สมานใจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายวิชชุพงษ์ แซ่ตัง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายปกรณ์ พ่อค้า

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กชายพฤติชัย บุญสม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงธมลวรรณ จันทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงกิตติญา สำราญใจ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศาลาเย็น  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายกิตติพงศ์ พริงเพราะ

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศาลาเย็น  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายกรินทร์ จินดาศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศาลาเย็น  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายนวพล พริงเพราะ

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศาลาเย็น  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงสุรีภรณ์ สายน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศาลาเย็น  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๘
นายศุภกิตติ

์

มาลาทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๗๙
นายจารุกิตติ

์

ปกปน
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๐
นายวรพล กองทรัพย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๑
นายสุริยา ยีหอม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๒
นายนพรัตน์ สามเรือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงทิพวรรณ บัวสอน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงพัชรพร บัณฑิตย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงวนิดา ทองเกลียง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงสมฤทัย ผ่าผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี ชืนชม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายเศรษฐสันต์ เจือจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายสุริยันต์ นิสัยกล้า

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายพรชัย ดัชถุยาวัตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายอนุวัฒน์ วงศ์เสนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงศรีลำดวน หวังจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงเพ็ญประภา สายราม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงวิภาดา มันจริง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงสุภัสสรา แช่มชู

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงจันจิรา ชืนชม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงประนิตา จันทร์มา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงพิมพ์นภา มันจริง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงอรษา สินสุพรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สิริการ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๑ เด็กหญิงปริญญารัตน์ ทองเชือ

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงกันตพร บุญหาญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอริสรา อสิพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายบุญโชค นวนศรี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงวรรนิดา สาทิพย์จันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๖
นางสาวนำฝน ธรรมยุติ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายธนัชชา ใจมัน

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายอัครินทร์ ศรีทัศน์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงนันทิยา ติวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงเบญจพร เจ็ดคีรี

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงปภาวรินท์ ทองนาค

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงกิงดาว

่

อิมใจ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายวงศ์วรรธ นนทศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายกิตติพงษ์ คุ้มภัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายเกษมศักดิ

์

แขมคำ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ผ่าทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายทนงศักดิ

์

แอกทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายธีรภัทร การุณรักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายวิทวัส ขอพิมาย

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ นาครินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายอุดมทรัพย์ สานนท์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงกรวรรณ ขอพิมาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีบันดิษฐ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงจารุมน ดัชถุยาวัตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงทิพาภรณ์ สมตำหนิ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงจิราภา คุ้มภัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงบัณฑิตา อินสา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายมานัส สุขเลิศ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายวสุธร สาลีทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายฐิติพงศ์ อิมใจ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายฐิติพันธ์ อิมใจ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายเทวฤทธิ

์

ลาไสย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายจิราพัชร พานแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายจิรวัฒน์ โคบุตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงธนภรณ์ วันดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงจิณณพัต ใหมทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ สาลีทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อูดสวย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายอโณชา สมาคม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายธนกฤษ สาลีทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงสมิตา สหุนาลุ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๒
นายอภินันท์ เมืองแสน

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายธนพล บุตรโสม

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงฐิติมา พวงธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายไชยา หมายชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายชิษณุพงศ์ ปองเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายสิริราช แก้ววลิต

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงดารุณี คำงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงพิยดา เทินษะเกตุ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงนงค์เยาว์ ชืนชม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงพัทรธิดา ระดมบุญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงสุภาวดี จำปาศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงพรรณี พรหมมาศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายณัฐภูมิ ว่องไว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายสิทธิชัย ยอดกาศ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายสุรจักษ์ สดสี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายปณณธร แก้วก่อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงอาริสา เศรษฐทัตต์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงวิภาพร พรหมมาศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายอัมรินทร์ อุดม

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงมุกดา ชมภูกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงกณิกา พรหมมาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงจันทนา โถเล็ก

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงศิริวรรณ หมายชัย

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

ปดทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กหญิงทิฆัมพร บัวสอน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายมงคล ชืนชม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เบ็ญมาศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงแพรวา ชืนชม

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงนภารัตน์ สาคร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงธิติมา วรรณพฤกษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสนวน
วัดสดีย์สามัคคีบำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายณัฐพล โสดาจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายณัฐภัทร สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงพิทยา ประดาสุข

๒๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงพิยดา สหุนาลุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ มะเดือ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงพิชญาภัคท์ จุไร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายพัชรพล พวงประยงค์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ โสฬส

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายกนกพล แสนบุดดา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายสุเมธ ละมูลมอญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายวันเฉลิม บรรเทา

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายประกิจ ธูปบูชา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายนิติภูมิ มุ่งงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายฐิติพงษ์ พวงประยงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงกัลยกร เกษรพรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงรุจิรดา ตรุวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงสุติมา เหมะธุรินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงสุจิตรา เหมะธุรินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงอภิรดี เหมือนชอบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงต้นข้าว กันยานะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงถิรดา โต๊ะงาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงสุพัตรา อุปถัมภ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงพรพรรณ วันจันทึก

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สัคคบัญชร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายนักลบ สาระบุตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงมีนาพร ผะเดิมดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายนฤดล พวงประยงค์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงจิดาภา โชติมงคล

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายสุเทพ ผมน้อย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายธวัชชัย เหมือนชอบ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปญจวิทยา) วัดสมบูรณ์  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายอัศวเทพ บูชา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สวัสดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายปริญญา นิยมรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายไชยกร สาทิพย์จันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ วิวาสุขุ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ปตะพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา ผอยโคกสูง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงภาพิมล หงษ์เวียงจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงนวลวรรณ งามแพง

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงศิลาวรรณ โพธิคำ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายธรรมวัฒน์ สายรัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายวรวุธ เกษแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงนงนภัส เสนาะเสียง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงกมลชนก ผมน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงอังคนา หงษ์อินทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงวนิษา พินิจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงศศิวิมล ดวงจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงณฤดี แสงเพ็ชร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงกาญจนา สอนสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงกิตติยา บุญปลูก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงกิติยา อุ่นศิลป

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงจิรัชญา บุญช่วย

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดัชถุยาวัตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงบุญญารัตน์ อุดมดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงปริชาฎา เจะรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงเปมิกา เรืองสา

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงภาวินี ทุมยา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงวชุดา ประทุม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงสิทธิภรณ์ กาละพัฒน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายชนะชล สมวานิช

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายธนากร สาธร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายธนาวุฒิ หิงงาม

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายภัทราวัตร ทาสิมมา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายภูชิต ยืนชนะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายศุภชัย แสงเพชร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ จันทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงณัฐสุดา ดรุณพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงปรีญานุช ขอบเขต

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงสุภัสรา วิโรจน์รัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วิบูลอรรถ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายสุเมธ บุตรงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ บัญชาเมฆ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงพิยะดา จันกามา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงวาสนา ผาสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายขุนทอง นึกดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายชัยณรงค์ พวงประยงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายประสิทธิ

์

เหมหงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายพณพล ชมภู่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ราชสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายรณชัย ศุภนาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายวิรัตน์ สาธร

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายวุฒิชัย แสงสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายจักรพันธ์ บุญมาก

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายกิตติเทพ ทองหลอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายภูฤทธิ

์

สาลีสี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๐ เด็กชายปราชญากรณ์
เจะรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กชายสุรชัช ดัชถุยาวตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายอมรรัตน์ สมศรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ดัชถุยาวัตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กหญิงขวัญธิดา มันยืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงชนาภัทร แหวนเงิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงนิชารัตน์ แว่นตาดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงเมฆขลา กลินสุคนธ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงอัมพร แสนสีมิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายชาญชัย สาธร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยเพชร

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายนิธิพงษ์ พวงใต้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขคุ้ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายศราวุธ ช่างถม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงเจนจิรา ทองบุตร

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงชลดา สมใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เนตรภักดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงนิจจารีย์ ดวงศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงนิภาพร ตินทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงปนมณี บุตรดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงวรรณกร แต้มทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงจิราพร เสารทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงรวิพร ธรรมดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๓
นางสาวกันตพร แก่นไทย

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๔
นายพรชัย ดัชถุยาวัตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงเมวดี ธรรมยุติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายเอกวิทย์ ศรีวงษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงพิชชาพร รักษ์คิด

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงชญานิศ ประจวบดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงหงส์หยก ไตรรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายรพีภัทร วรรณบุตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายอนุวัฒน์ อินทร์แก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงอัญชลี ยาวยืน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ บุตรลานช้าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงพัชรีพร แผ่นแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงศจิรา เชียวชาญ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กชายปยนันท์ ทรงศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายพรพิพัฒน์ สหุนาลุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์

 

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายภูวนันท์ พวงประยงค์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายนฤเบศน์ หล่อแหลม

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายปรเมธ ใจงาม

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงพัชรพร หมู่ทอง

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงอุษา บุญเหลือ

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายจักรพันธ์ เบ็ญพาด

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงจุฑามณี เลิศยะโส

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงณิชนันท์ ใจงาม ๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงสมฤทัย แกมกล้า

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงรจธิดา ทองพริง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงรจนา ใจงาม

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงทัศนีย์ ดอกประโคน ๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๒ / ๒๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงฐิฑิตตา แกมกล้า ๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายธารินทร์ วาสุทิน

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายวรวัฒน์ ดอกจันทร์

๒๘/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงศศิวิมล พลศิริ ๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงลัดดารัตน์ ราย

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงเจนจิรา มาลาทอง ๗/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงรจนา ไหมทอง ๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงปนัดดา ชีรศิลป

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงพิภาพร บุญล้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงวรรณา มุมทอง

๑๖/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงปวีณา บรรลือทรัพย์

๒๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา)

กระโดนค้อ  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โต๊ะงาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายเจษฏา ขีรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายศุภกฦต ศรีบูรณะพิทักษ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญโสภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายกรกฎ กองแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงมลิวรรณ แสงงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๗
นายอนุชิต เผ่าพันธุ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายอนิรุตน์ แกมกล้า

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านข่า บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงภาวิณี แกมกล้า ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านข่า บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายเจษฎา สิมมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายชินกร ประเสริฐศรี

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายวชิรวิชญ์ นารี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงธิชาพร ถวิลนอก

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงพิมพัด เสริมผล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงศิริญญา หงษาแก้ว

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ชุมสุข

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๗
นายธนาธร เสนาะเสียง

๑๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๘
นายศุภกิจ คำล้าน

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงนำฝน บุญแสน

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๐
นายพิทักษ์ จันทร์คืน

๒๙/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๑
นายวัชระ เปรียบกล้า ๒/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายวาคิม ใจงาม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๓
นางสาวณัฐณิชา วันดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๔
นางสาวมณฑาทิพย์ มะลิรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ประทุมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๓ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงพิยะดา แสงงาม

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๖ เด็กหญิงสิรินธราทิพย์
บุตรวงค์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงปวรวรรณ เมิดจันทึก ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ รอดจริง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงปทิตตา มะปรางอ่อน

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงไพลิน วิบูลย์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงนันรยา สะหุนิล ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงพจมาลย์ เผ่าพันธุ์

๑๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงชาลิสา ไหมทอง

๑๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพม่า ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงนันทิดา ทองตาล่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพม่า ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงรวิสรา เสนาะเสียง

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านพม่า ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงสร้อยสุดา มุมทอง

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพม่า ประทุมสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงศศิธร เสาะขุนทด

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายทรงวุฒิ สงวนศรี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กหญิงฐานิดา บุญพวง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเหมาะ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงจีรนันท์ เจือจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงปฐมา บุญเหมาะ

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วม่วง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงบัณฑิตา คงดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายศิลา ศรีแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงกลิกา สุขวงษ์ค่า

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายชยุต กรวยทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงปยพร ภูมิสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๖๙ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
สมานทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พรหมขันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๑
นายเจษฎาภรณ์ เจือจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๒
นายบรรทูรย์ บรรลือทรัพย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๓
นางสาวศศิกานต์ บุญยง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๔
นางสาวปาริฉัตร์ เจือจันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๕
นายจีระศักดิ

์

วงเวียน
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๖
นายวีระชาติ สมานมิตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๗
นางสาวกัลยา ปวงแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๘
นางสาวนพเกตุ สืบเพ็ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายฐิติพงศ์ รอบรู้

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายธีระพัฒน์ นิลงาม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายญาณวัมน์ รักษาภักดี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงทักษอร ผมน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงอินทิรา ทองดอนน้อย

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ เสนาะเสียง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๕ เด็กหญิงวรรณพรรษา
สะบุตรดี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงปาณิสา ผิวขาว

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงนภา อินทร์กานา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายจิโรจน์ สรายทอง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายชวัลย์รัตน์ โพธิเงิน

์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายเทพรัตน์ สรายทอง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายธนกฤษ จึงอดุลวิทย์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงธัญชนก โพธิเงิน

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ผลเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงพิรดา ทองชัย

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงภรสุดา คตเย็น

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงรมิตา มีแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงสมสุดา ใสยิง

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงอริสา ผลเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงเมธาภรณ์ งามทอง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงอริสรา โสปนหริ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายธัญชนก มีแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงจรัญอรษา ดาศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญชาติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สารสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงอนุสรา โพธิเงิน

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงอรอุมา ยังตินัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายกฤตภาส มีแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงมินตรา เชียงกา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายเขตติศักดิ

์

คงเอียด
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงปนัดดา มีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงวนันชนก แสวงพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายสรศักดิ

์

สาลีนาค
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายสรศักดิ

์

มีแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายชวกร ยอดสิงห์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายอนันดา ธัญกสิกิจ

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายทนงเกียรติ ดียิง

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายดนัยเทพ ใสแก้ว

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายอัครพล สิทธิแสงชัย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา แซ่จ๋าว

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงสิริถาวร คงมัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงสมสุดา วิสัยเกต

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงอภิญญา ดวงศรี

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงภัสสร คำแจ่ม

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ งามแพง

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงอภิสรา สากล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงบุศรินทร์ คงใหม่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรมชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงสโรชา พรมชาติ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายพิพัฒน์ นิลแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายศิริชัย ทำนาเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายกฤษฏา พรมชาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายทนงเกียรติ ไหมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายอภิชาติ เพิมทอง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายคำนวน บุญล้อม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัดสอย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
เปนนาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายธีรโชติ ทวีอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงชลธร โสปนหริ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงแพรวา ดียิง

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงสุจิตรา โพธิเงิน

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงศิริประภา ดวงคำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายบวรพจน์ ดวงศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายไกรศักดิ

์

โสมนัด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายธนงรักษ์ พัดพรม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายพิสิทธิ

์

ดวงศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงอัมราพร ปานทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายณัฐพล นามวงศ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายวัฒนชัย สืบเพ็ง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายชาญชล สว่างอัมพร

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายทินภัทร ดวงคำ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายกฤษณะ สว่างอำพร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายธีรภัทร เอียมสะอาด

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายปญญา รักษาเดน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายยศภัทร พวกดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายภานุพงษ์ ศรีไพร

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายณรงค์กร แก้วงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายวริศ วรรณชิต

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายอนันตภูมิ มณีคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ นุสิทธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ไข่มุกต์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สำคัญยิง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายสันติภาพ ทาเงิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายเจษฎา สุโทสา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายอภิชาติ ยิงอินทร์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายดาราทร แมดคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายวีรวัฒน์ ถือกล้า

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงนิตยา เห็มสุวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงสุธินันท์ คำมาก

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงวรรณษา งามสกล

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงสาวิกา สาลี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงมนิดา สำคัญยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงลาวัลย์ จันทร์เทพ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายสมรักษ์ โชติวงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายทรรศนะ เปรียบกล้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายชัยณรงค์ บุญวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงจันจิรา แข่งขัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จำป

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญตัง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงสุชาดา สังขเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงกรองแก้ว บุญจง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงภรรธิรา ธรรมรักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงสิตานัน จันทะมน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายชนะภพ อินทะนัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีขันชะมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายเอกรัตน์ สามเรือง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายชลธี จุฬารี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายพีรพัฒน์ จินดาศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงกัลรัตน์ สายแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายสุการ คำดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายภูรินทร์ บุญวงศ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงบุญยานุช ปญญาแหลม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงศ์เหมาะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงสาวิตรี สืบสังข์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงจิดาภา โมธา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงนิตยา บุญหาญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงวณิดา สมร่าง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงสุกัญญา มวลศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดีพร้อม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงอาทิตติยา บุญคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงพัชรภรณ์ แสนนา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงกุลยา ชัยเงิน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงเนตรนภา บุญสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายเอกพล วุฒิยา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายเอกภพ จันทร์มนต์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงวาสนา สมชัยศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิทยาคาร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ เหลือมลำ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิทยาคาร บ้านตรมไพร  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายบุรัสกร ทองพิลา

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา เติมสุข

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงดวงกัญญา ดวงแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายณัฐพล บุเกตุ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำคูณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายอภิรักษ์ ตรงแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงวาสนา ช่อจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงศิริพร ยศนีย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงพรรณรัตน์ เลิศสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายธนากร ภูเขียว

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไหมทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงอศิรวรรณ สมร่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงสไบพร ตรงแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายอติวิชญ์ อุดมดี

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายวัฒนพงษ์ สำนักนิตย์

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ประสมพันธ์

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์เจริญ

๑๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงโสภิดา หุ่นทอง

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงอดิศา สำนักนิตย์ ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงพิชามญธุ์ นพพิบูลย์

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงการเกษ ยอดรักษ์

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงปยพร ไหมทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงกัลยา สำนักนิตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงพรชิตา ไหมทอง

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายพรเทพ นพพิบูลย์

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายภูริภาคย์ มีอำนาจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงปาริฉัตร กาบแก้ว

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงพัชณิญา วิมุตกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงเกศสุรัตน์ ช่อจันทร์

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงศิริอร หาญนึก

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงนิภาพร คงหนู

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงลักษิกา ช่างทองมะดัน

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงนันธิชา สาระปญญา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงกนกนิภา เท่าทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารพัต ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายธีรภัทร ทราจารวัตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายปานรวัช ศิริรจน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายพนัส จันทร์หอม

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงพรประสงค์ สติมัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงสุชาดา พากเพียร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงอัจฉรา มนต์ทองหลาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงโชติกา พาสี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๘
นายรัฐธรรมนูญ รุ่งเรือง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๔๙
นางสาวจิราวรรณ อุปถัมภ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา ศิริสะดอชัย  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายพิทักษ์ ชำนาญงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงกมลวรรณ กำลังมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงสโรชา ฉายอินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายธีรวุฒิ วรบุตร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงสิรินญา จินพละ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงภัทรภา คุตะวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงวรรณฤดี สาลี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงดวงนภา จินพละ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายชาคริต อิมวงศ์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญพรม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ ปานะวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เอือเฟอ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงปาริชาติ คิดตาโย

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายกิตติพงษ์ มันจิต

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายจิรวัฒน์ พิมพ์น้อย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายโชคชัย โสปญหริ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ งามแพง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายศุภชัย ละออง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายสุกฤษณ์พงศ์ หาญยิง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

เดือนขาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงกานดา พรมดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงแพรลดา ภูเดช

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล หาญชวาลเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงสุตาภัทร จุลละนันท์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงอรอุมา โยธี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายจักรพันธ์ บุญโกมล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายปฐมพงศ์ อบอุ่น

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงอารียา จินพละ

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงธนันดา สุขสนัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงพรพิมล แปลงทัพ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงณิชกานต์ จิตรสมนึก

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงเกวลิน บัวไขย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญเผย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงฐิติมา วุฒิยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายเกษมสันต์ ภูกัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงสุนิสา สุดารักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๖
นางสาวนริสา มารทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๗
นายอดิศักดิ

์

แก้วมาก
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๘
นางสาวสุมิตรา จันทร์เหลือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๘๙
นางสาวสุนิษา รักษาอินทร์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๐
นายดนัย บุญญะฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๑
นางวิภาภรณ์ สวยรูป

๑๙/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๒
นางสาวฐิตาภรณ์ สิงห์คำ

๑๐/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๓
นางสาวนราวดี โดยพิมาย

๑๘/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๔
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด

๑๙/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๕
นายธวัช เดชบุรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๖
นางสาวรำพึง วุฒิยา

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๗
นายภาณุวัฒน์ ปนหอม

๐๗/๐๖/๒๕๓๐
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๘
นางสาวกันยารัตน์ ปานทอง

๒๖/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๐๙๙
นางสาวปภาวี พุ่มไหม

๒๙/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๐
นายสิทธิชัย จิตรหาญ

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๑
นายเชิดชัย เจริญยิง

่

๑๗/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญสุข

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายภูมินทร์ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายพฤติพงศ์ เนตรกลาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงกัณฐิกา ศรีสร้อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงพรนภา เพ็งพินิจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายกิตติธร หงษ์เพชร

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายธีรภัทร วุฒิยาสาร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายพงศกร เพชรสุวรรณ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายวัชรินทร์ วังสันต์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายอริย์รัช ดัชถุยาวัตร

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงชญาดา เจือจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงชิตยาภรณ์ ภางาม

๐๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงธิติกานต์ หงษ์เพชร

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงพรรณิภา สาธร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงพัตจิรา วังสันต์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงเมธาวินี การเกตุ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ดัชถุยาวัตร

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงศศิทา บุตรงาม

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ดัชถุยาวัตร

๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงอชิรญา เพ็งขยัน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงอาริษา บุสยาตรัส

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงอริสา ดัชถุยาวัตร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายกิตตินันท์ บุตรลักษณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายภานุวัฒน์ บัญชาเมฆ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายอนุวัฒน์ มีเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เหระยัง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงชญาน์คัมภ์ แต้มทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ การะเกด

๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงณฤดี แก่นจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงธิดาพร กันชัยภูมิ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงเนตรนภา อภิลักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงรัตนาวดี ดัชถุยาวัตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงวิภาดา แสงเพชร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงศรีสุดา ดัชถุวัตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงสุภาพร วุฒิยาสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดัชถุยาวัตร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงโสภาพรรณ ไชยสนาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงโสภิตา ดัชถุยาวัตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงนฤมล บุญอาจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กชายชัยพัฒน์ ดัชถุยาวัตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงปยะภรณ์ เปยปาน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายธีรภัทร ทุยบือสิม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดาศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายธนาดล ชะฎาทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายยศกร โสชะนะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พวงยีโถ

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงสุรีพร คงเกิด

๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายนาถวัฒน์ สระศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายทวีพัฒน์ ปตวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ วังสันต์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายปริวัฒน์ ทรัพย์เจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายพิรุณ ทรัพย์เจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายภาณุพงศ์ อังกอนรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงจิราพร วังสันต์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ดัชถุยาวัตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ วงค์แหลม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายวิโรจน์ แสงเพ็ชร

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายวิษณุ บุราคร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผาสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงเทียนทอง สุมัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายธนาภรณ์ หมืนตุ้ม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายวิศรุต การะเกต

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายธนาวัฒน์ การะเกต

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงประภากร การะเกต

๑๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายธนชัย คำภา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สมนาค

๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๖๙
นายธีระเจต ดัชถุยาวัตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๐
นายพงษ์พานิชย์ ธรณีวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายเอกพล แย้มงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงกัญญพัชร มาลาทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงขวัญจิรา จิตจันทึก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงจรีรัตน์ อ่อนระฮุง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ สมบัติวงศ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงพชรพร คุ้ยทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงพรชิตา สุขประจำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงลัดดา ศิริรจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายธนภัทร เจริญศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายแสง พากเพียร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงจิรวรรณ เหลือมลำ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ จันทร์เจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงมัทนียา นวะสิมัยนาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายกิตติชัย นุสรรัมย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายมนตรี ทายาหอม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงนัทรินทร์ โพธิไทร

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงอรปรียา วงศ์สกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๘
นายพุฒิพงษ์ ท่าดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงสุนารี หม้อทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงรุ่งธิวา ค้าประโคน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๑
นายสุวิทย์ อุนานุยา

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๒
นายณัฐพล สำนักนิตย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๓
นายธนากร สุขแนบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๔
นายสุทธิพงษ์ บุญส่ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๓ / ๒๘๕
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ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๕
นายสุพจน์ สีโย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๖
นายอิศนัย วงศ์ประจญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๗
นางสาวณัฏฐณิชา สำนักนิตย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๘
นางสาวสุมิตรา พะเนิกรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๑๙๙
นายวุฒิกร เนียมพันธ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๐
นางสาวกัญญาวี นพพิบูลย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๑
นางสาวจารวี ควรดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๒
นางสาวจุฑามาศ เจริญศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๓
นางสาวธาวัน นพพิบูลย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๔
นางสาววรรณนิภา นพพิบูลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๕
นางสาวสิราวรรณ เทพกัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๖
นายณัฐพงษ์ สำนักนิตย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๗
นายพีรพล โพธิทอง

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายบัณฑิต สุทธิธรรม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระดาน

วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายไหมไทย ใจงาม

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงพัชรธิดา เสาโร

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระดาน

วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ สิริดี

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงโศภนิศ ไชยสุวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระดาน

วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงรัตนาวลี ยิงดี

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายวีระศักดิ

์

ชืนชูแพง

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงโศภา ศิรินัย

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงปาริษา แจ่มแจ้ง

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระดาน

วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายวิระพัฒน์ อินจนา

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายอรรคชัย บุญเหมาะ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระดาน

วัดสำราษฎร์สามัคคี
 

สร ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ตำสารี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายมนัญชัย นาฬเกย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงพัชรศรี บุญเต็ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายนรากร เจริญศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายประกฤษฎิ

์

หมายเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงขวัญนภา ดำรงโชติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงชลธิชา นพพิบูลย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงหนึงธิดา

่

หมายชอบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงคุลิกา ประหยัดชือ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงณิชาภัทร สุริอาจ

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายวสิษฐ์พล ศรีกุล

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ภูเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงจิตสุดา นามวัฒน์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงกุลธิดา ธรรมวิจิต

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงนำเพชร หงษาแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงญาณิศา น้อมสูงเนิน

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงรัญชิดา แต่งแดน

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงอรปรียา ปนทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงจารุวรรณ วิชุมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงจันฑกานต์ เกตุแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงชญาน์นันท์ สำเภาทอง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายธนภูมิ แจ้งจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุตรดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงเขมิสรา วิบูลย์อรรถ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงพรนภา นามคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงกชกร คลังใหญ่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงปวริศา กองแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงศศินา สุวงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงปสุดา แสงจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงศศินา หงษาแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงมินตรา อินตะนัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงปุญณิศา สีดามาตย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายธีระภัทร ดัชถุยาวัตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงอติมา โลบุญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงศศิธร วังนุราช

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงอาทิตยา ชะฎาแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายพาสิษฐ์ ประเสริฐศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงจินตภา แก้วปน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงจิตรานุช แก้วปน

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์หอม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงนันทิชา บุญหนา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงแสงเทียน เสาวัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายชัยศิริ อาจทวีกุล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงชนาภา จำปางาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ดามบุญ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายชูเกียรติ หล่อทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงกฤษณา วรรณดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงณัฐนรี เบิกบาน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงศิริกานต์ บุญยงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงณัชมน ทนงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายอนุรักษ์ เหลือมลำ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขสมบูรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงจิราพร คงทะนง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงชฎาพร นาคประดา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงธารทิพย์ เกวียนโคกกรวด

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงแพรวา ใยบัว

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงเกศินี บุญทริด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายตรีวิทย์ บุญสิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงสุชาวดี ดีพร้อม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงเบญญาภา บุญเหลือ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ไชยบำรุง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงธันย์ชนก บุรีวัน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายภัทรพล สังฆปน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงจณิศตา แต่งแดน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงปนัดดา ทันใจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงสาวิตรี ไฟเรือง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงเกศศิริญา พลสี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงพนัชกร พุทธานุ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายชโยดม อ่อนบ้านแดง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายกฤษดา แก่นแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายธนชัย โต๊ะงาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายอัครพล กมลรัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงฉัตรจินดา คำวิเศษ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงอรปรียา ดีทัว

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงนันทิยา สายวิเศษ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงสรวีย์ กทิศาสตร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงขวัญฤทัย ดัชถุยาวัตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ กลำเงิน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงฐานินทรา ปรึกษาชีพ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงรักษ์ขวัญ สิงห์โตทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงวรรณวิษา ลาดเลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงชญานิศ เสริมแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญสุวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงชนน์ชนก ไชยชนะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงปพิชญา คงศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายรัฐชัย ระศร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงมุทิตา เถือนผา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายกฤตบุญ ทำดีกุล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงทิพปภา สาพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายพชร สระแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายชยพล จันทร์มหา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายสหรัฐ เพียรเสมอ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สังฆะมณี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงบูรณ์สิริ ศิริสุนทรานนท์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายเอกฤทธิ

์

พลดงนอก
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงหิรัญญา สมานมิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายศตคุณ เสริมสวรรค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงพัชชา หงษ์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงวรัญญา เรียบร้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงวาสิตา ฟอนบำเรอ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงอทิตยา ศรีสะเทือน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายสันติภาพ ทองจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ภูวเดชกำจร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายปรมรรจย์ แจ้งนาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายแทนคุณ บุญทัพไทย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงปรียาภัทร โถทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงปยธิดา ลาวัณย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สังข์โสม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ หอมคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงนริศรา วีระกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงกิตติมา พรมคำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงภรณ์ภิรมย์ บุริยัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ต้นงาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงสิรินดา หินอ่อน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงพชรพรรณ เคหะฐาน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงธีราพร นิลคง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงคณิศร ชัยยงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายธีรพงษ์ จันทร์ประกอบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงเอือมดาว

้

ถาวรพา
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงจินดาวรรณ จันทร์หง่อม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ เปาเงิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงสุจิตตรา เหลาเพียร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงสิริยากร เหลามี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงศศินา คุมสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงจีรนันท์ บุตรแวง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงสิรินญา ธรรมษา

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายชนุเดช แก่นจักร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงพริมรดา ดอกบัว

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงวิจิตรา แก้วกลับ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงกีรติ พรมสิทธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สหุนันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงณัฐติญา เจริญพร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงวรรณนิษา คำเนตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงกัญญา บัวแสงใส

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ วรรณา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายนวพัฒน์ สีทองสา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงศิริพร พานิชย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงพัสนันท์ ปญญาสาร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๗ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
เค้าดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงวรนุช อ้อมแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงจินจุฑา วิจารย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงพรรณนิดา แสงสาย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายสราวุฒิ

พิศิลปชัยประทีป
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงชมพูนุช มันคง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงปริมทวงศ์ กองแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงธารวิมล จันทร์เหลือม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงพรพรรณ คงมงคล

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชัยชนะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงพรนภัส ใจกล้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูโสภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงวิไลรัตน์ ไชยวงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๘ / ๒๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา คำมา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงปาลินี จ่อมกระโทก

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายวิวัฒน์ บุตรนิตย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายทวีทรัพย์ สันจันดา

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายวีรภัทร ลอดทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงจินตนา คำแสน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายกิตติโชค ปญญาดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายจักรพันธ์ ไกรศร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายธนดล จุลพล

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายพันศักดิ

์

ไชยจางวาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา เสมอภาค

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายไชยพฒน์ ทรายเพชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายปาณรภัทร ครุธสุวรรณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายภูมิชนก ปุยะติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงทรรศนีย์ พูนศรีธนากูล

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงภัทรวดี สาลีงาม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ลีราช

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายกฤษณะ จันทวงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บาตโพธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายธนารักษ์ เชืออินทร์

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายนันทพล จีระพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายสมาธิ สนธิวุฒิ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายสุรพัศ จันทร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายอินทรชัย แซ่เล้า

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงจิตณา ณ อุบล

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงนิราภร จันทร์หง่อม

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงบัวชมพู กองแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงนัฐชา สีโสดา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงเพียงฤทัย การสนธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แขวงสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงณัฐฐา แก้วดวงดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๑ เด็กหญิงสุรัชภาวรรณ
จุทาไทย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงช่อผกา ชาวเมืองปกษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุรัญญา พูลเพิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงวันสิริ สมงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงสุจิตรา สีทา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงฟาวดี สีโสดา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายสินทวี สระแก้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๘
นายนทีธร ศักดิแสง

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายทัตพงศ์ เชิดสังวาลย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๐
นายธีรศักดิ

์

สีดาพาลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๑
นางสาวเพชรลดา บุริวัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๒
นายธวัชชัย จันทร์สิทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๓
นายปฏิภาน ศรีหวัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๔
นายมงคล ปองเขตต์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายสุวรรณภัทร์ ธนพรชัยสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๖
นายพิเชษฐ ธรรมนาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๗
นายอภิรักษ์ หอมยิง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายธนายุต อาจจรูญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายประกฤษฎิ

์

พึงผล

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๐
นายภาสกร สุขเลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๑
นายสุวสันต์ ประสมศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงจันทรัสม์ ใยดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๓
นางสาวณัฐชยา เพียรเสมอ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๔
นายธีรศักดิ

์

นาเมืองรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๕
นางสาวจิราวรรณ ดีสนิท

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๖
นางสาวสุรวดี สีทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๗
นางสาวกัณฐิกา ศรีเผือก

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๘
นายจิรภัทร ปยะวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๒๙
นายทวีศักดิ

์

แก่นโพธิศรี

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๐
นายภานุพงศ์ บุดดา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๑
นายชยากร ปกเคเต

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๒
นายดิษย์ประชา ประดาสุข

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายอัมรินทร์ สุขแสง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๔
นางสาววจัสสตา ผิวอ่อน

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๕
นางสาวสายไหม พรหมทา

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ชิดชอบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๗
นางสาวเนตรชนก โนนน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๘
นายสันสกฤต ชนะงาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๓๙
นางสาววรัญญา เพิมทอง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๐
นายเสฏฐวุฒิ แก้วมรกต

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๑
นายรุ่งตะวัน เชือบัณฑิต

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๒
นางสาววรารัตน์ สุนทรงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๓
นางสาวดุษฎี ไชยจางวาง

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๔
นายศักดิดายุทธ

์

เศษธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๕
นางสาวชญานิษฐ์ เติมสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๖
นายศุภกร บุญล้อม

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๗
นางสาวศุภรัตน์ ครุฑสุวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๘
นางสาวฐาปนีวรรณ สุกใส

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๔๙
นางสาวศกลรัตน์ คำดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๐
นางสาวสุพาภรณ์ โนนสนาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๑
นายสมเกียรติ เหลามี

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๒
นายปฐมพงศ์ วรรณชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๓
นางสาวเยาวภา สิทธิไกรพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๔
นายภูมิเพชร พลกล้า

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๕
นางสาวปยวรรณ ศรีเอก

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๖
นางสาวเอมอร เส้นทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๗
นายภาณุ จันทะรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แสวงสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายธนพล พลางวัน

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายอนุชา ภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหนองคู  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงศศิพร นามวิเศษ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงพัชราภา ดีบ้านโสก

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายณัฐพล ยกดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายสหรัฐ สูงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายอาทิตย์ เค้าดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายอัษฎาวุธ สารี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายวัชรพล ประจิต

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายภูวดล ไผ่โสภา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายเจตวิศิษฎ์ คุณนาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๐
นายมนต์ชัย สระแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๑
นายพัฒนา ชาน้อย

๐๒/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๒
นายนิกร แสงวิชัย

๐๙/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๓
นายทัพพ์สุรินทร์ แหล่งสนาม

๐๙/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๔
นายนาวิน บุญมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๕
นายสิทธิชัย กลินจันทร์

่

๑๐/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๖
นายเอกลักษณ์ ศิริสุข

๑๔/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๗
นายชัยวัฒน์ ยุทธสารเสนีย์

๐๗/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๘
นายคมสันต์ สุดแสง

๒๙/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๗๙
นายสุวรรณ เอิบสุข

๒๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๐
นายสิทธิชัย หอมอ้ม

๐๓/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๑
นายกิตติทัต เกตุโสระ

๐๔/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๒
นายศักดิปวัตร

์

กรภัทรเศรษฐ์
๐๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๓
นายวรวุฒิ สันทาลุนัย

๒๐/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๔
นายชาตรี บุญเพ็ง

๐๓/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๕
นายพิทักษ์ บุญเหลียม

่

๑๖/๐๖/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๖
นายนราธิป สุนทอง

๐๑/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๗
นายเบ็ญ โสปญญาริย์

๒๒/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๘
นายเอกพล แก้วคำ

๒๑/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๘๙
นายสามารถ ชาลีนะ

๒๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๐
นายอาคม เพรี

๓๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๑
นายพิเชษฐ สุนทรา

๑๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๒
นายวีรศักดิ

์

เติมงาม
๒๐/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๓
นายดำรง นามวิชัย

๒๐/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๔
นายวัชรินทร์ จำนิล

๐๕/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๕
นายอภิวัฒน์ พัดพรม

๑๙/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๖
นางสาวนงลักษณ์ พูลสุข

๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๗
นางสาวสุดารัตน์ แก้วกาญจน์

๒๑/๐๑/๒๕๐๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๘
นางสาวเงินสกล กันยา

๒๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๔๙๙
นางสาวพัชรินทร์ บุญโฉลม

๑๓/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๐
นางสาวสมหมาย เพิมพร

่

๐๔/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๑
นางสาวสุเพียม ดินทอง

้

๑๒/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๒
นางสาวนงลักษ์ ประโกสันตัง

๑๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๓
นางสาวบัวผัน สีชัยปญหา

๑๔/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๔
นางสาวนรินทร์ หุ้นเตียว

๓๑/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๕
นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ปาน

๑๖/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๖
นางสาวเนตรนภา หลักชัย

๐๔/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๗
นางสาวอัจฉราภรณ์ งามวิเศษ

๒๔/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๘
นายสุรชัย สุดละมัย

๐๒/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๐๙
นายวีรชาติ ศรีเคือดำ

๐๓/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงพิจิตตรา รินทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แซ่เจียม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็งพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงสุพรรษา คนึงรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอรญา ชัยทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีงาม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายศรณรินทร์ กนกแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ พงษ์พันนา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงแพรทอง อุ่นทรัพย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๑๙
นายปยวัฒน์ ศรชัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๐
นางสาวชลธิชา สาระติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๑
นางสาวกวินธิดา อาจหาญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงสุนันธิชา ช่องงาม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงจินต์จุฑา ชนะจิต

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงปาริฉัตร บุตรสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงสิริวิภา จันทร์ถา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงกัลญา พรมทา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงชนิษฐา แก้วลือ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงปยฉัตร มีศรี

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงณัฐวดี รักวงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ สุดคมขำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายวิษณุกร ฟกสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ยังยืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงดรุณี อุดทุม

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงสุมิชชา วีระศิริเกียรติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสร้าง-นางเภา วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงปฏิภรณ์ ราชสอาด

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ - หนองบก วัดธรรมาวาส  

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายภัทรพล มีภาพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงภัทรพร อนันทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายพานทอง พิมสา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงชลธิชา ฝายสีลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายรัฐพงษ์ สายทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์จันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงกุลธิดา พานิชย์

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงพิชชาพร ช่วยธรรม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงวิลัยวรรณ นามวงษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงสุริษา สืบสอาด

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงวรัณญา ควรชอบ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงเบญญภา ยุพการณ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงกรณัฐ พิญญา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายศุภกร วิเศษศิลป

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายภูมิมินทร์ กาลจักร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายอภิวิชญ์ ตรีวิเชียร

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายอนุศิษย์ สรภูมิ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายอนวัช ยอดหาญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายจิรายุ นิเรืองรัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงวิญาดา ยังยืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงอริสา บุญสอน

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงปฐมาวดี อ่างเฮ้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงรัตนากร ผกานนท์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงอธิติยา บัวส่อง

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงอรฤทัย อนุกูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงวิริยาภรณ์ ใจตรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงปยะมาศ พานิชย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงกิตติยา จันทร์สุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงปาริตา พุจารย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงปาลิกา โกติรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๖ เด็กหญิงพลอยมีคณา แก้วพลอย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กชายปรัชญา ศรีไสว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงรัตติกาล ชาวดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงฐานภา รูปคม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงพนัชกร บุญยิม

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงกัญญผจง โถนทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๒
เด็กชายวันชนะ สุวรรณพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงอรนิภา คุ้มเกรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายศาสตรา สีดาพาลี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายกัมปนาท เพชรงาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) วัดเลียบ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงปนัดดา ละอองทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) วัดเลียบ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงสุทธิดา วิชา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) วัดเลียบ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายอัคครเดช ใจเอือ

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายสุทัศน์ จิตต์สะอาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายศุรประกร ลุนปดถา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายรพีภัทร ทองกุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายนพรัตน์ ทองอร่าม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายดุลพัฒน์ วิทยามาศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายประเสน นนท์ตา

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิบุรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายพภิรักษ์ พึงตาแสง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กชายปติชาติ สุขเกิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงกุลณัฐ อ่อนสรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงนราทิพย์ แสงนวน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงปนัดดา จันทร์สุวรรณ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ ศรีโท

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ละอองศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงศิริพรรณ สายมณี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ โสพิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายภาคภูมิ วิเศษวงษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

ยางงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายพงศกร แสนคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ เพียรเสมอ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กชายชนาธิศ บุญเกิด

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายภูริ ศิริ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายนพรัตน์ พรมทา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายศตบุษป บุติจินดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายรพีภัทร แก้วพาชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงสุนิสา เติมสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงมัณฑิตา คำหล่า

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงอัญชลี คำสอน

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงดวงใจ กล้าเกิด

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงกาญจนา ทวีแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ พันไผ่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงสินีนาฎ ราชวงษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงวันวิสา เค้าหาร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงนันทนา เพียรเสมอ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงนัฐทริชา คำภีระ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายศราวุฒิ จำได้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงสุนิสา กาญจนศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงอัชญา เลือนฟา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายวรโชติ หวังสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายญัติพงษ์ ศิริเกตุ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงสุธิดา สิงห์มุ้ย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงนำฝน เจริญจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงทิพย์วัลภ์ มะแพทย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงอรวี มูลสันเทียะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กหญิงประภาศิริ ไชยทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงนันท์นภัส พรมราตรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์ พรมราตรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายอชิระ ศัตรูพ่าย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายจิรพงษ์ สว่างผุย

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายคณิติน จันทะสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายยศษา สาลีงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายอิสรานนท์ พรมทา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดสว่างหนองบัวทอง
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายวรายุทธ์ อินทะเสน

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายสิทธิโชติ สะใบ

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายพชรพล เพียรเสมอ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายธีระเทพ จินดาศิลป

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายอนุวิท สาขะยัง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายอาทิตย์ สีสด

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดสว่างหนองบัวทอง
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงนภา คำผา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงชลดา โปรยทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดสว่างหนองบัวทอง
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงญาดารัตน์ แก้วยงกฎ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

วัดสว่างหนองบัวทอง
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงจิราวรรณ เพียรเสมอ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงสุนิษา กองทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงชมภูวนาฏ กมล

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ เชียงเสือ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กหญิงนภัทสร ศรีวันนา

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงไหมงาม มุกมนตรี

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ศิลาอุดม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายธนวัฒน์ ผาดาวรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายพิชชากร เชือบัณฑิต

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายธีระศักดิ

์

นาแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงทอฝน เพียรเสมอ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงโสภิตนภา จันทะพันธ์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงเยาวภา วิเศษวงษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน

วัดดอกจานรัตนาราม
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายอิทธิพัทธ์ โมพิมพ์

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน

วัดดอกจานรัตนาราม
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายธีรเมศ นนท์ตา

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน

วัดดอกจานรัตนาราม
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงกมลชนก สุระ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน

วัดดอกจานรัตนาราม
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ สมอาษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงจิราพร แสนหนองหว้า

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน

วัดดอกจานรัตนาราม
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงธนิศรา นาเมืองรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายวิลวัฒน์ วันนา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ นันสุนีย์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร กองคำ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน

วัดดอกจานรัตนาราม
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงอภิศรา เหล็กสี

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กชายมินทดา เหมาะดี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ สีบุญจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายสราวุธ ขันวิเศษ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงสชานรี ทีภูงา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจาน

วัดดอกจานรัตนาราม
 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๗
นายบดินทร์ ประสพเนตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายณัฐกรณ์ พรบุญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายวีระภาพ หริคำภา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายวรายุส ชัยอุดม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายอิลทัช เหล็กสี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

กิงแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายศรายุทธ หริคำภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงจิรนันท์ หินโทน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงปรียาพร พางาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายสนธยา ชาลี

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงสายรุ้ง เติมสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงวรรณภา วงษา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงกิงไผ่

่

ครองงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงสาลินี ศรีโสม

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายภานุพงศ์ จันทร์ศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๒
นายอลงกรณ์ บุญภา

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๓
นายเอกพงศ์ ปูเปด

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๔
นางสาวเสาวลักษณ์ วันบุปผา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๕
นายบารมี ใยวัร

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๖
นายบัณฑิต สินธุรส

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๗
นางสาวอารียา สุวรรณโท

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๘
นางสาวจ้นทรานนท์ เพียรเสมอ

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายจิรภัทร นาเมืองรักษ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายสุทธิรักษ์ โคตรทอง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงกชกร สอนพรม

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงนภัสวรรณ ประจิมทิศ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงพรนภา วิเศษวงษา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงอนุสรา แหมไธสง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายภัทรพล ธนะไชย

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายพีรพล พันธ์ไผ่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายอุดมพร ทองสุข

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายสุรยุทธ หลวงชม

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ดอนสนาม

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๐ เด็กชายสันติพากรณ์ ภมรศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายร้อยตะวัน เพ็งเพราะ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายเด่นชัย จ้อยสระคู

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายชัยมงคล ราชทำมา

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายพุทธิพงษ์ ขุนศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายธีรพล ปรุงเผ่าพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายนพรัตน์ เกษรพุด

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายสุริยา ชาลี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายศิริโชค พรมแต่ง

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายธราเทพ ชาลี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงชัชนานันท์ เกตุมณี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงกัลยา ยอดมงคล

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๒ เด็กหญิงพรรณทิวาพร
ทำนา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กหญิงปณัดดา มีสันเทียะ

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงรัชนก ครุฑสุวรรณ

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงภัณทรา กองแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงฉัตรแก้ว เขือนเมือง

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายสิริปญญา นิลจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายนฤพล กองแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายแสงราม เพิมผล

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายอภิชาติ สุระชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายวีรภาพ เกษรพุด

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เติมสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงรจนา บุญสงค์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ เพียรเสมอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงกรกมลรัตน์ อารินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กหญิงสุนิสา ดอกจันทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก'แกศึกษาวิทยา' วัดแจ้ง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ คำเนตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)
วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงกมลพร ภักดิใสย์

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)

วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายศรัณย์ภัทร สินธุชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๐ เด็กหญิงวีรัชญาณัณท์
แข่งขัน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

วัดบ้านหนองบัวน้อย
 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงธิดานันท์ สระแก้ว

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงชนิกานต์ สระแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายชลธี นามพิชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงประทุมพร อ่อนจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงวราพร ศรีทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงอุมาภรณ์ บุดดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงวรรณวิสา เทวา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงนภาพร ภูครองตา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มาดาโต

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
วัดบ้านหนองบัวน้อย

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๐ เด็กหญิงประพัฒน์สร แสงอรุณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงปวีณา บุญรัตน์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงรัตนกร โคตรสุวรรณ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงสุภาวณี พาหา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงสุกัลยา ภู่นาค

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงอลิษา สระแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงธิวากร บัวบง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายภัทรพล สระแก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กชายวัชระ จ่ามี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายสานิต ทองจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายอรรถพล ผิวอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงรุ่งนภา ภูถมทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงหฤทชนัน ชิมก็วง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๓
นายพีรพัฒน์ พรมลี

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญศิลป

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงวิราภรณ์ ผงผานอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๖
นายสุรศักดิ

์

รัตนะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๗
นางสาวจันทร์จิรา บุญแจ้ง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๘
นางสาวชลธิชา พากเพียร

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๕๙
นางสาวเดือนเพ็ญ บุดดา

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๐
นางสาวพัชรวรรณ์ วัดสอน

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๑
นางสาววารุณี โธขัน

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๒
นางสาวศศิวิมล รามศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๓
นางสาวศิรประภา นุสิภาพ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายธนพล ล้อมสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายสุวัฒน์ บุดสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายอัตชัย ล้อมวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงพรนภัส ประกอบดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงศุภัชรินทร์ แหนบทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายกฤษ สันโสภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายวโรดม ขาวิราช

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงนาลิน สืบศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงเปรมกมล พรมคุณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงษ์เย็น

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงวิชาดา เพชรหงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายกรวินท์ ยืนยง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายธีรภัทร ปนทิ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายภัคพล สุดสิน

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายภูธเนศ ศรีรักษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กชายวรเวช ลุนลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายศิริพล กิงมณี

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายสรวีย์ ไชยยิง

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงปรีชญา สิทธิปญญา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายกฤษกร พันสีนาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายทวีทรัพย์ ระหัดทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายสรยุทธ สุมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพมไพสงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ จันทร์อินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงชลิดา หอมห่วน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงณัชฌา ชาวดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงนริศรา งามแสง

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงปยะมน ชัยหมาน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงภาวิณี ด้วงหิรัญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงสายฝน แสงสว่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงอารยา ศิริเทพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายอภินันท์ สืบศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายไพศาล สมหวังสกุลเลิศ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงกำไล ปาลกวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงศุภรดา สุวรรณวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายธนพล นาเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สืบศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงฐิติวรดา ครองยุติ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายมนูญ เดชหนองหว้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงปวีณา สิทธินาม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงพรรธิษา งามแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงนุชจรี ไชยมัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๗ เด็กหญิงจิตริญานันท์ พุทธานุ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายภูธเนศ เนตรกาฬ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด วัดหนองกระทุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายบัญชา สีราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด วัดหนองกระทุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายสมเกียรติ ประคองใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด วัดหนองกระทุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงทิพวรรณ ดำริห์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด วัดหนองกระทุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงชิดชนก จันทร์แดง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด วัดหนองกระทุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงสุจิรา สุมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด วัดหนองกระทุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงนำฝน พิกุลแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด วัดหนองกระทุง  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายกฤษณธร กุมผัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายเจตพล ศักดิศรี

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ สัทธานุ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายธีรวัฒน์ เสริมแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายพงพิพัฒน์ พิศิลป

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ อบอุ่น

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายพิพัฒน์ จวนกระจ่าง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายพุทธชาติ บุญมาพิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายยุทธภูมิ ทองงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายวุฒิพันธุ์ กองทรัพย์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายวิศวะ น้อยวังคลัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงกวินภัค ดาราวงษ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงชลดา การสนธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงปาริฉัตร จิตรมัน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงวัลย์วดี สัทธานุ

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แจ้งนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายสุวัฒน์ มีทะลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายอนุชา เจริญสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายกัมปนาท ไชยคำภา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

พันธ์เพ็ง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายภูมินทร์ เหลาคำ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบศรี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายสมพร มีเถาวัลย์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายเชษฐ์ปรมี มาขุน

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายอภินันท์ โอชา

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายธีรพล มีสัตย์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายพีระณัฐ พิมทอง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงธิดาวรรณ ชุมจิต

๒๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงวรรณภัทร สุขประสงค์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงวรรณณา มนทาน้อย

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงทิพยรัตน์ อ่อนสิงห์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงขนิษฐา แก้วสีสุข

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ มีมาก

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงจีรภา ภาคภูมิ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงภาวิกา สิงหพันธ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงอินทรา สีโสดา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงจีรภิญญา ปดชา

๑๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงฐิติพร แสงทอง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายก้องภพ อุ่นละม้าย

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงกนกพิชญ์ อักษรศรี

๒๗/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายกิตติพงศ์ เนตรทองหลาง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายชยันต์ ล้อมสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงณัฐพัชร แจ้งนาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงจินต์จุฑา สืบศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปดชา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายตะวัน ศิลาขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายสุรินทร์ หัดทะกูล

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายภาณุพงค์ เปล่าจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงภัทรธิดา พวงมาลัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงภัทราพา พวงมาลัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงอภิชญา ลุนลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายมิงมงคล

่

บุญมัน

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พิศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เจริญสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายธาวิน บุญแม้น

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา หอมสมบัติ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงจินดามณี สิริวัฒน์จินดา

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงฐิติมา หังสลัด

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงณภาวรรณ เงินประโคน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงธนัฏฐา คำผาย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิลพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงราตรี นนธิจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงลลิตา ธรรมยุติ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงวัลลิภา รินชัย

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงศิริพร สุขเพิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงศิริลักษ์ อินสว่าง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงสุจิตตรา สกุลรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงอริสรา สารีบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงนันธิดา วิมุล

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงกชพร ช่อขาว

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายกนกเทพ ละคร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายอาฒัยวัต สกุลรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายปฏิพัฒน์ สอนทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กชายภัคธร พรหมกรุง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายภูวนัย คงคำวร

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายเมฆสิทธิ

์

สิริวัฒน์จินดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายศุภโชค เรืองสัตย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายสิริศักดิ

์

ขันธจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ลาดชัยภูมิ

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา โสพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กหญิงจิรนันท์ ฝอยจอหอ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กหญิงอรญา แสนศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายคุณากร ศรีษะแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงจิรนันท์ ชืนบาน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทพ

วัดเทพรัตนาราม (บ้านหนองเทพ)

 

สร ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายธนภัทร ไพวิเศษ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงนงนภัส พิศศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงระตา สีประเสริฐ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายพงศธร ศรีพระนาม

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงเกศมณี คำใบ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กชายสิริเทพ แสนสำอางค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายชัชรินทร์ วุฒิยา

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ นามมล

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายนันทพงศ์ สุขดี

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายอดิเทพ สะสีสังข์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงวนิดา มะลัยทอง

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงสุรีรัตน์ อาจหาญ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กหญิงทัศนีย์ บัวแย้ม

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงบุณยวีย์ ดีหลอด

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กหญิงธรรมชาติ เหมะชัย

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงญาณิน แสงเหมาะ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงปวรรัตน์ บุญตวง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงอัญชลี กิริยางาม

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๗ เด็กหญิงชนันท์ลักษณ์
สิมมาก

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ วินิจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงรจนา ผึงจันดุม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๐
นางคำกอง มังคละวรรณ์  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๑
นางละเอียด พันบุดดี  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๒
นางปรวิศา โลนุช  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ นามพรหม

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๔
นางอัมพร มลัยทอง  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๕
นางสาวบุญเรือง จักรทอง  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๖
นางสาวลินทอง ศรีธุลี  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงธนิกา เจริญสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายชินวัตร จันศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๒๙
นางสาวทองสุข สืบวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๐๕

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๐
นางสาวสุภาพ ใจดี  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๑
นางสาวสรัญญา ก้านแก้ว  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๒
นายอานนท์ บุญตวง

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๓
นางสุทธี จันทร์โสม

๐๑/๐๗/๒๕๑๕

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๔
นายศุภลักษณ์ เเสงทอง

๒๙/๐๗/๒๕๐๑

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๕
นางสาวสายสนีย์ พิทักษ์  กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๖
นางสาวไมล์ อุดม

๑๐/๐๒/๒๕๑๗

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๗
นางณิชา บุญจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๑๖

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๘
นางสาวสมบูรณ์ บุญจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๑๒

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๓๙
นางสาววิภาดา จอมเกาะ

๒๖/๐๗/๒๕๒๖

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๐
นางวิภาดา ใจศรี

๐๙/๐๘/๒๕๒๔

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายกฤษธิพงษ์ บุญตวง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันดี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายจารุพล พาที

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กชายจีรวัฒน์ ลำสันต์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

ยาวีระ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายธนภัทร ภูโทถำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายนิติกร ก้งทอง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายไผท โลนุช

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กชายพงษ์พีระ ทันชม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายวัฒนสิทธิ

์

สิงห์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายสืบสกุล สิงห์ทอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายอนุทัย บุญตวง

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายอมรเทพ จันทะบุตร

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงกนกทิพย์ จันทร์ลา

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายจารุวัฒน์ ถาวะดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงพิมพิรา การะเกษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงคุณิตา พิศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายสถาพร ระคนจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายธนพงษ์ พลสีราช

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายวรเชษฐ์ ไม้เท้าทอง

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงศา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงสิรินทิพย์ จันพยุง

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วรรณา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ไฝทาคำ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไฝทาคำ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กหญิงขวัญจิรา สลู่แก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงจิญาพร สระประทุม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงรัตนมน ผึงผาย

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายวีรภัทร จำปา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สุกใส

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ แหนบทอง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงศิริวรรณ สะสีสัง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงสาลิณี อุผูกพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พันธ์ศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายอนันต์ยศ ศรีทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงปริญาพร ศิยษ์เจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายโกมินทร์ ประทุมวัน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายสิงหราช จันเทียง

่ ่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายพงษ์เพชร อุปมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๐ เด็กหญิงนพัชษวรรณ อารมณ์ดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงอนุตรา คอนมะลา

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงสุทธิชา จันตรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายกิตติมศักดิ

์

สมทิพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายเรืองศักดิ

์

บัวมาศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงดลนภา พรมแดน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงนัสฒิกา ทองบุตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงบุญญานุช สืบสอน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงพิยดา สีธุลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงพรทิพย์ สังข์ทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงมณฑิตา บุญตวง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงวิภาดา สมเสร็จ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงสราลี สมพันธ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงสิรินยา จันทามี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ อุดม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงอัญชลี สีสาย

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงเอมิกา โพธิศรี

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงปริยกร ใจกล้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
วัดโนนดู่สุวรรณาราม

 

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมพ์พันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงวิรากานต์ ทานุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงปยนุช สะศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายภูริพัฒษ์ รองเมือง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายอัครเดช ศักดิเทวิน

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงนภัทธ์พร อธิธนะพิสิฐ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายกนกศักดิ

์

โลนุช
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายทักษ์ดนัย สะสีสังข์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายกู้เกียรติ พิมพ์พันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงบัวตอง อินกานอน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงจิราภา อบอุ่น

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงชลธิชา จำปาสี

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๐
นางสาวอารียา สยามล

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๑
นายปกรณ์ นามประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๒
นายสิทธิโชค ผ่องพรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๓
นางสาวกัญญารัตน์ เพ็งพินิจ

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๔
นางสาวธัญญารัตน์ บุญจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๕
นางสาวนฤมล หงษ์สามารถ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๖
นางสาวพรพิมล เกตไธสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๗
นางสาวรัตติกาล โลนุช

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๘
นายธีระวัฒน์ ตุ่นทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๑๙
นางสาวศุภาวณีย์ จันทกุล

๐๕/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๐
นายจักรกฤษ นิยมวัน

๑๖/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๑
นางสาวชวัลลักษณ์ แสงเทพ

๑๗/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๒
ว่าทีร้อยตรีพยงค์

่

สันทาลุนัย
๒๑/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๓
นางมยุรีย์ ศรีทอง

๒๗/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๔
นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย

๑๕/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๕
นายสิทธิชัย ประคองใจ

๒๔/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๖
นางเกษร ศรีจำปา

๐๑/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายกำพล สุขบรรเทิง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายจักรินทร์ ศรีเทพ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายเจษฎา บุตราศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายฐิติพงศ์ อนุเคราะห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายสันฐิติ บุตรประโคน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคย้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงปนิตา ดาทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงพรนภา แก้วฉลาด

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงพลอยชมภู สาลีโคตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงเมษนีย์ พรมอุก

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงรชดา จำปาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงวีรวรรณ มะลิงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงศิริพร ใจกล้า

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงศุภนิดา เชิดชู

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงสุภาวดี แสนดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงอนงค์ ชนุชรัมย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายโกสินทร์ แก้วคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายจีรวัฒน์ สุขบรรเทิง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายเจษฎา แพงพรมมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธนากร สุวงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายเชษฐฤกษ์ กล้าแข็ง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายธนัช โพธิวิเศษ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายนพรัตน์ เด่นดวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายวิศรุต ใจกล้า

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายสืบศักดิ

์

รวิวัฒนประพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศาลางาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงธาราทิพย์ นาคเกียว

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงเนตรชนก เพิมมี

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงวรรณรดา ผักบัวแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงวิไลภรณ์ บรรลุสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ สีดำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงสร้อยสุนีย์ สุวงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงสุธาสินี สายทะเล

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงเอือมพร

้

บูระวัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายณัชพล จำปาทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายพงศกร ประวัติศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายพัชรพล ทิศนาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายพีรภัทร เสาทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายวชิรวิทย์ เหลือล้น

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายสหชัย ใจปญโญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายอนุรักษ์ มนตรีพิลา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงกาญจนา ตลับทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงจันทิรา แสวงดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงชลธิดา จันหร่าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงณัฐธิชา สายยศ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ เก้าด่านจาก

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงสุนันทา วงษ์วัฒนะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายอภินันท์ พรนิคม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายเขมรินทร์ สีสันงาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายวีรพงศ์ ลักขษร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงชนิกานต์ อุตมะกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ใจกล้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายศราวุธ ทาวะรัช

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงมุขมณี ปานเพ็ชร

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๑
นางสาวพรนภา ไสยเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๒
นายศุภชัย สีสันงาม

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๓
นางสาวกัลยาณี รันลอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๔
นางสาวตันหยง ไม้จันทร์ดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๕
นางสาวนริศรา ลักขษร

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๖
นางสาวปณิตา เกตุทรัพย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๗
นางสาวนบชุลี มุ่งดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๘
นางสาวนภัสสร สาแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๘๙
นางสาวนิตยา สายชุมดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๐ นางสาวเพชรชรินทร์ โซนรัมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๑
นางสาววรรณา สายชุมดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๒
นางสาวอรนุช ก้านอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๓
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย

๑๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายกิติยากร ตาระพันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายคณิน ยางงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายชินวัตร ปานทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวผัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายธนภัทร บุหงา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายประวีร์ บุตรอำภา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายภูมินทร์ สุขทวี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายวิรัตน์ กตัญู

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ศาลางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงฉนิตา ภูคำน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงปาลิตา บุตรพรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสรินยา ศาลางาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา พวงพันธ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงสุริตา หอมหวล

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงอารยา อันวิเศษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายกฤตัชญ์ โพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายกฤษฎา ปาสาวัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายเกริกพล ไชยะพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายบรรพตร์ ศาลางาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายปญญา ศรีเมือง

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายพีรดา โยนก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายวรรษมน มะลิงาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายอัมรินทร์ สารพัฒน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สารพัฒน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงปภาวดี สายวัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงปนหยก มาดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงพจมาน อินสำราญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงพิชชาพร แสนดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงสุกัญญา ศาลางาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงออมสิน มะลิงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายวุฒิชัย บุญเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายอติคุณ หนูอุดม

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายจิรายุทธ ก้านอินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา เชิดสันเทียะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายรพีภัทร สร้อยเสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงอรยา บุญปก

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงวัฒนากร เสาวะโร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงเนตรนภา สุขจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายธนายุต ลักษณะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายพิศิษฐ์ ลุนสอน

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ ดีบัว

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายกฤษกร แสพลกรัง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ชาวสวน

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กชายสินธร สุขบรรเทิง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายคมสัน สายกระสุน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงปนัดดา วิไธสง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๐ / ๒๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงวิลาสินี แสงพา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงวิลาวัลย์ นิมารัมย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงจุฑามาศ นิลเขตร์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงมุลิญา สุขทวี

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงพกาวรรณ บรรลุสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงพิมภกา เทียงตรง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายพิษณุ บุราณ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แก้วใส

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายพชร ทานไทยสงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขบรรเทิง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายคมกฤต ศาลางาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงวรรณวิษา พรมลา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงเปรมฤทัย มุ่งแฝงกลาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงสุภาวดี จิตเพ็ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงสานิต สุขบรรเทิง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงศศิมล โสภากุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงพวงเพชร จำเริญใหญ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงเจนจิรา สุขทวี

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงปราณิสา แก่นสาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายธนพล โสดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอีดำ วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยายิรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงกาญจนา ศรีสุข

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงจิราวรรณ สีสันงาม

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงนัฐธิดา มุ่งดี

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กหญิงแพรวา อินทราช

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงมุกดา แหวนครุฑ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงอรวรา ธนุธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงศตรัศมี ปานอินทร์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กชายสุทธิเดช หอมหวล

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายธีรภัทร มีสูง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายเฉลิมเกียรติ พรหมชาติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายอดิศร ศาลางาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองแกมแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงวิจิตรตรา สุขประสงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงพัชณีพรรณ คุณนาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๑ / ๒๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงขวัญชนก กองทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กหญิงดรัลพร ทะวินแทน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงมติมนต์ อุดหนุน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงนวิยา จันทะเสน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงชนันญา อยู่เย็น

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๐ เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์ สูตรชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กชายชยานันต์ จันทร์โท

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงชลธิชา คำลือ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กชายณธนดล ประเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงกานต์ธีรา เลิศพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายพฤกษ์ อุดหนุน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายอนิวัฒน์ ลาภจิตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายฉัตรกนก มีชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายทิชากร ใยสูงเนิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายธนกฤต ยืนยาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายพัทธพล เดชโฮม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงสุณัชชา จุมรัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงญาดา พิศเพ็ง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ อุดหนุน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงณัฐนิชา บริสุทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงอัจฉรา ใจใหญ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงระพีพรรณ สุทธิมูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงนันทิดา ช่วงชัยชนะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองแก วัดบึงแก  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงปราวีนา นามสว่าง

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงการะเกด แท่นแก้ว

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ คานทอง

๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงดาราลัก บัวจีบ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายรัตนตรัย สุวรรณลา

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายจิตรภูมิศักดิ

์

ทองเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายพนมกร สาแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายภาดา ใจกล้า

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายอลงกร เทียงธรรม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายศราวุธ สุขแสวง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายอลงกรณ์ สุวรรณลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายชัยรัตน์ แผ่นทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงพร สุริเตอร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงวรารัตน์ พวงจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไพเราะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกษแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงรัตนา ทองด้วง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงกัญญานี ไกรเพชร

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ สมเสนา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงอธิกา แนวทวิด

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงทิฆัมพร มีทรัพย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงจีรนันท์ สังข์ออุไร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาด สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายสุภาพ บุญมานาง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายณัฐพงค์ จันทร์งาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายสุริยา ทับไทยดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายณัฐสุต ศรีคง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อู่สุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายประทักษ์ ศรีแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงวิภาวี พิศงาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงพิชชภา เสียมทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงวิยดา แก่นสาร

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงชาลิสา งามเลิศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงเอมอร อุ่นแพงสี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงปนสุดา บุญมี

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงศศิกานต์ การะเกษ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงธันยชนก อินทนาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายจักรินทร์ ลักขษร

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายชนัตพล เสาวรส

๑๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เสาวรส

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายนฤพล พรหมบุตร

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายนัฐภูมิ ตราชู

๑๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายธนภัทร จันทร์งาม ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายทยากร อินทะนนท์

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายพีระพงษ์ สายเทพ ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายวัชร อินทร์ทองคำ

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายสุดทีรัก

่

อุดหนุน
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายอิทธิพล ใจใหญ่ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงขันติพร อุดหนุน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงดวงฤทัย มีลาภ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงธิดาววรณ งามเลิศ

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงนริศรา อยู่เย็น

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงพัชราภา ปชฉา

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงภัทรมัย หงษ์ทอง ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงมัชฌิมา กล้าหาญ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงวิภาดา แสนสุข ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงสุกัญญา สุทธิมูล ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงสุนันทา ทองมาก

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงโสภิตนภา บุญมี

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงสุพรรษา งามเลิศ

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กหญิงนพรัตน์ เถาโคตรศรี

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายณัฐพล อุดหนุน ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายวรโชติ วันลักษณ์

๑๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายศุภชัย คงสมบูรณ์

๒๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กชายศตพล เกษแก้ว ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายเอกวัฒน์ อาบทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายอนุชิต แสนสุข

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงกิตติกา งามเลิศ

๒๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร งามเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงปญฑิตา คนหาญ

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงปยะวรรณ ไวยสูงเนิน

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงสิรนาถ คุณนาม

๑๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงสุวรรณี ศิริสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงเหมรัตน์ ใจใหญ่ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วมาลา

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๒
นางสาวมยุรี อุดหนุน

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๓
นายกิตตินันท์ งามเลิศ

๒๔/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๔
นายณัฐวุฒิ ศาลางาม

๑๘/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๕
นายสุธิวัฒน์ สายเทพ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๖
นางสาวเสาวรส ผลเจริญ

๑๐/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๗
นางสาวปนัดดา เลิกสันเทียะ

๒๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๘
นางสาววิจิตรา เสาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงลักษณ์นาถ กะการดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทองมาก

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงมุกชิตา บุญกอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงปณิฏฐา อารอมัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงพฤกลดา บุญปก

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายทองแท้ มาลาคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๕
นางสาววัลยา ควรชอบ

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๖
นายภานุพงค์ ไชยฉลาด

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๗
นางสาวธนัสถาพร แก้ววัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๘
นางสาวอมรรัตน์ หมืนมี

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๘๙
นางสาวอาทิตยา มารุนับ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๐
นายชูเกียรติ วรวุฒิ

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายธีระภัทร ช่างหม้อ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงวรารัตน์ สิมมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายพรสวรรค์ เอียมสะอาด

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงรุจิรา ลาภจิตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงจีระนันท์ ศรีทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงนิชาภา ทวีนันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงปณิดา สิมมา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดบึงละหาร  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายจำเนียร สุขสงวน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายธนากร ดีลำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ มีแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายวีรภัทร พรมเทศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ธรรมโรเวชน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายภานุวัฒน์ สุขพราม

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายธีรยุทธ บุญเลิศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายเอกลักษณ์ เทพบุดดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายเอกวัฒน์ เทพบุดดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วกาญจน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายรพีภัทร อินงาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ กระแสโท

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เสาว์ทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงปณิตา ไกรจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงขวัญตา ศรีสังข์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายธีรยุทธ หอมสมบัติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงนันท์นภัส รุ่งเรือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ สายบุตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงธนาภรณ์ ชมจันทึก

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงชฎาพร สิมมา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงอนงค์นาฏ เสามัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๑๙
นายกวินภพ เจริญยิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายณัฏฐากร ระวังชือ

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายรัชพล แสนกล้า

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายธนาธร กรวยค้างพลู

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กชายโชคคณา สมานทอง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กชายอัครชัย ชูเชิด

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ใจใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายทักษ์ดนัย ชนะชัย

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายธนสิทธิ

์

พิศเพ็ง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายศิวัช วารุลังค์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายพิจิตร นาคแสง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายกิตติพงศ์ แก้วเกิด

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายสุเมธ สุขใส

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญครอง

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สีทา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงสุพิชชา ชูเชิด

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงมลธิชา แก้วเกิด

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เอ็นดู

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๗ เด็กชายทรัพย์ไพบูลย์
วารุลังค์

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงรุ่งจิราภา วาสุธี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงศิริมล แปนจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร ดีสุข

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์ ศรีพิมพ์

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงอริสา มีพันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงพัณณิตา แซ่โค้ว

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีสอน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายณัฐภัทร สุภาพ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายธนกร แก่นแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายวรายุส ศรีสอน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายจิรายุ แก้วการ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายสรวิชญ์ สมาฤกษ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายจารุพงษ์ สุขใส

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายปติศักดิ

์

สีดางาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายกฤษฎา เทพบุตดี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงฉัตรามณี ทองเหลือม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงวิภาวดี สระอินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงธารารัตน์ แก้วเกิด

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงพรชิตา จะชนรัมย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงจุราลักษณ์ สุขล้วน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงมุกลดา หงษ์ทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงสกุลนัดดา สุวรรณสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงวรินดา ศรีสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงสุภาพร ศรีสอน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงจิรภิญญา วารุลังค์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงจิรญาภา ฐานะดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงวันทนีย์ ใจดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายณัฐพงศ์ เครือบุดดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

จงใจรักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายสุรพัต คานเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายสุรพงศ์ คานเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายนครินทร์ มีพันธ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายสิทธิพร วารุลังค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กชายนภัส นานา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายอภิชานนท์ อุตธูร

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กชายโสภณ เสริมวิเศษ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายศุภสัณห์ ศรีสอน

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงธาริณี บุญมี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงศิรินภา จิตเพ็ง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงกะรัตเพชร คำชู

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงสุธินันท์ จันทร์ทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๗๙ เด็กหญิงชัญญากานต์ สีหบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงศิรินันท์ จวงจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงกนกนภัส ศิริพรสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงมยุรี แก้วเกิด

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายชนิตกานต์ คงทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายกฤษฎา เกษแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายวรฤทธิ

์

กรวยทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ประเจริญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายถิระวัฒน์ คงทรัพย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายปารเมศ คำสด

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คลองงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงสุทธิกา กระแสโท

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงนุชนาถ แวงไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงกิตติยา ศรีสอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงศิรินันท์ ทันแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงขนิษฐา สิมมา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงอนันชณา สุขพราม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายสรศักดิ

์

คุมโสระ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายปฐวี ภูมิกระจ่าง

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกระจับ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายปญญา แก้วเหลียม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาฮะ
วัดกลางสว่างอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงจีรนันท์ วารุลัง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาฮะ
วัดกลางสว่างอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงจีรารัตน์ เชือสาย

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาฮะ
วัดกลางสว่างอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงพัชราภา สมานมิตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาฮะ
วัดกลางสว่างอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงอาภัสรา เดชกุญชร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาฮะ
วัดกลางสว่างอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงบุญนาจ ขุนพิทักษ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาฮะ
วัดกลางสว่างอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายกิตติธัช มีพันธ์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายพีรวิชญ์ สายทอง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายธีระวัฒน์ ปรากฏรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ พลเยียม

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายภัทรพล ทองมาน

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สืบสังข์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงพรพรรณ แสนกล้า

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงอลีนา ปรากฏรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงญาสุมินทร์ บุญปก

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงวนิดา มณีลำ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายไตรภพ พรหมบุตร

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายอดิศร ขวัญใจ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กหญิงมินติญา บุญปก

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงศศิประภา กรวยทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ งามเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงณัฐริกา พิศก

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๐
นางสาวปนัดดา อังสนุ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กชายณรังษี สุดาปน

๒๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงสิรินทรา คงเย็น

๐๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงกุลฉัตร โนนคำ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงภัทรธิดา สายจีน

๑๕/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายปริญญา สังโสมา

๑๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายพิสิทธิ

์

แก้วสระคู
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายรชต จึงเมธาวุฒิ

๑๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงณัฏนภรณ์ จันทร์งาม

๑๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงศศิธร เกตุแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายอชิตพล บุญล้อม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงกุลณัฐดา นามอาษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงเขมรัตน์ เจริญยิง

่

๐๘/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายจักรี มีแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อุเซ็ง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงเบญจมาศ ลอยประโคน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายสุริยา ทาระมล

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กชายพงศธร สุระสังข์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายลาภวัต ลาภจิตร

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กชายธนวิชญ์ ลักขษร

๒๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายสกรรจ์ สุภาพ

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กชายนักรบ พรหมบุตร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายปยพัชร จันทมี

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายสายยัณต์ จันทา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กชายพุฒิเมธ คำโฮง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงอรวรรณ สาแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงณัฐนิชา สุขล้อม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงฐิติพร แก้วประทุม

๒๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงกัลยกร สุดาปน

๒๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงอรุโณชา อุดหนุน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงอนุชิตา พรมรักษา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กชายชัยพัทธ์ สาแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงเบญญาภา คำชู

๒๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงภาวิณี นามสว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงเทพธิดา บุญปก

๓๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงกรพินธุ์ มาพร้อม

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินชู

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงสุชานรี ทองเฟอง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายวิลเลียม

่

โพเวล์ล
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์ชัย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายกิตติชัย ปตตังทานัง

๑๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายอดิลักษณ์ ลาภจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีทอง

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ คารศรี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กชายวงศพันธ์ สาพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงปกาสไบ สุกใส

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงญาณิศา โสรถาวร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงการันตี เตียวเจริญสุข

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงอภิชญา คลองงาม

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงทน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายธนพัฒน์ เมืองมาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายจิตติพัฒน์ สมบูรณ์ทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงพัตรพิมล เกษรจันทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงนรภัทร จันทร์หยวก

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงขนิษฐา เกษแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงสุมาลี กิงจันทร์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทำสระคู

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงชนิดาภา อินทนิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงมัลลิกา นาคแสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กหญิงสุพิชชา ต่อสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เทพบุตรดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงศิริมาศ เทพบุตรดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายวสุพล สาแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงพนิดา รุ่งเรือง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายบุญโชค เภาโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงพัชรมัย ผลโพธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงอรินชยา โพธิจิตร

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงธัญชนก ทำนักสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงนริศรา โสภา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๐ / ๒๘๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายปยพัทธ์ สุกใส

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายภูมินทร์ นากลางดอน

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผ่านสันเทียะ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีทา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายสราวุธ แซมรัมย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงปริยากร วันลักษณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงชนกมล ยางสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงนงนภัส โชคโคกกรวด

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายเดชาธร อุไรลำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงพรชนก สุรสังข์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายวรวุฒิ บุญหล้า

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงอัจฉริญา อินทร์งาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงปราณปรียา บุญยืน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ห่อทรัพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายธนกฤต ธรรมมุน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายณัฐพล ธรรมนาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายวทัญู สิงห์วงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กชายวีระภัทร สุวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กชายภคเชนทร์ คำบาง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายศุภยศ แว่นทิพย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายภูวดล แก้วเเกมเกษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กชายธนโชติ ตันเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงอรพิมพ์ แสวงผล

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงนงนภัส พรหมบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงพริริสา ทองคำ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงพัชรธิดา สินพานิช

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เอ็นสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญพึง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กหญิงอริศรา ทันแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กหญิงธารทิพย์ สร้อยจิตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงไพลิน จริตรำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงพรกมล สุทนไตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงกชพร บุญญะวัติพงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงอรญา กำจร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงฐิติมา คำชู

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงเปรมวดี สร้อยสีหา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายวัชระ ปางทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายทรงยศ รสหอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายฐิติกร แจ่มแจ้ง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายกริชชนะชัย ช่วยยา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายณฐภัทร สุวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงวัลย์วิสา สุขสบาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กชายณัฐนันท์ หนูดำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายกิตติภณ สุดเฉลียว

๑๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงเวธนี พรมสุภา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงปาณิสรา ไพรวัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายภูวมินทร์ สีทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กชายรชต อุยไขพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงปาริตา หงส์แก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงเอลิซาเบท โพเวลล์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายวรภพ โชติศิริพัฒนกุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายสุริยะ มลเทียน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงอินทิรา สังข์สาลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายปรเมษฐ แวงวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงรัตน์ศิกานต์ กงแหลม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงสุภาพร ทำนักสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงวาสนา แสนกล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงกมลศิริ เข้ารำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงศิริวรรณ จงนอก

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ โยธะการี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงวันวิสา หมืนฤทธิ

่ ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายทรงทัต แสนมัน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ใจงาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คำภูเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงพชรนันท์ ฆังคัสสะ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงอลิชา พรมรักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หงอนไก่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ บุญโปรย

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงทิพวัล มีลาภ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๕๙ เด็กหญิงพิลาศลักษณ์
แก้วกาญจน์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายกิตตินันท์ นาคแสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายธนกฤต ชืนจิตร

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายปยวัฒน์ จันทร์ภักดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายภูวทัต บุญญคง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กชายธนกฤต ลาภจิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายณัฐพล โพธิทัย

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายธีรพงษ์ นิลแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายนครินทร์ พรหมบุตร

๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายณัฐปภัสร์ นิยมวันต์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายกวี จันทร์ศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายวัฒนศักดิ

์

สุภาพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายภูธเนศ แคนสี

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายภูริเดช คุมโสระ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายธนากร จงบวกกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงสุภิวรรณ พรหมบุตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงณันทกานต์ ส่งเสียง

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงศรัณย์พร เกษแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงขวัญชนก แซ่เฮง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ลัทธิวาจา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงกัญนิภา พวงทอง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายรพีภัทร บุญพวง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายศตายุ สมรูป

๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงนัชชา จันทะเกิด

๑๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กชายรติพล สิงห์จันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กชายเก่งกล้า ทองนำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กชายศุภกิจ แก้วฉลาด

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กชายธันวา สมัยรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงมนฤทัย สุภาพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงหทัยภัทร วารุลังค์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงณัฐมน แข่งขัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญเลิศ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงไอรดา พรหมบุตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงชลธิชา สีทาวงษ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายจิรพันธุ์ พันเลียว

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายจิรภัทร ชุ่มหอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายธราธร ยุบล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายพลพัฒน์ ดอกโสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายพิภูษณะ มีความสัตย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายภูนิทัต โพธิศรี

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายวัลลภ แย้มเฉลียว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ประเสริฐสาร

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงกมลรัตน์ เหมาะเปนดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ผดุงเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงกรกนก ผูกดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงจันทิมา คุ้มจอหอ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงจันทิมา จินดารอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงชฎาพร วายโศก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงช่อฝาย เสกเหมาะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงช่อฟาง เสกเหมาะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงพริสา ศักดิศรีจันทร์

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงลลิตา ในทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงวีรพร ศรีมะเริง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงสิริวิมล เพียรเสร็จ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงสุนิลตรา แยมเฉลียว

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงอรรัมภา เย้ยกระโทก

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงแพรวเพ็ญ พูนล้น

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายกฤตนัย ทองวิลัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายธีรเดช พูนยิงยง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายอธิวัฒน์ อุณาพรหม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงปยรัตน์ สุดอุรา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายอนุสรณ์ สุณี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายนัฐภัทร พิมพ์โนนทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายดุลพินิจ ผลจันทร์งาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กชายธนศักดิ

์

ประวัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายพงษ์ภูวนาท สิมมา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กชายวีรภัทร ดียิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายกิตติภพ ตรงศูนย์ดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายต้นตระการ นกแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายสิทธิชัย สมภูมิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายธีระพล สีส่วน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายณัชพล ห้าวเหิม

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายชนะชัย เพ็งนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงพรพรรณ มันเกตุ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายจิรวัฒน์ เรืองสุขสุด

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายทีปะกอน ตินานพ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายภานุมาศ ตินานพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขอจงสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายธีรภัทร์ ผูกดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายพสิษฐ์ สมดอก

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ไวเรียบ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงทิพภาวัน วิลัยคูณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงวนิดา นิราศภัย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงขนิษฐา สุริวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงพรพรรณ ผลจันทร์งาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย สังข์ลาย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สวนเกตุ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายอภิรักษ์ ทรงวาจา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

โสนาพูน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายธนวัต วงษ์สวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายพนธกร ศรีบุญเรือง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายธนัท มีมาก

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชืนชม

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายไชยวัฒน์ วรภาพ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กชายชัชพงศ์ สิงห์ศาสตร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กชายพงศ์พฤทธิ

์

ภาชีรัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายปยวัฒน์ ขอจงดี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายชาญณรงค์ สุมาตรา

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ผูกดวง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขสบาย

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ จุดาบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงเสาวภา กำจิตเอก

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงขวัญฤดี เอ็นดู

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายภัทรพล ทาบรรหาญ

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายดนัย ใจพินิจ

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายภูตะวัน ภูไหมพรหม

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ผูกดวง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายทิวากร ฮิมฮง

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายศรวิษฐ์ คงเก่ง

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายไชยสุรินทร์ สุระถาวร

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงฐิติยา ผูกดวง

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กหญิงธิยดา บุญภา

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กหญิงโสภิดา เกิดสบาย

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงมุขมณี ยิงอาจหาญ

่

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงณภัทร บุญเริม

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงอัจฉรา ใจพินิจ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กหญิงชดาษา หมันเทียง

่ ่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายณัฐวุธ ใสนวน

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงจิดาภา ผลรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ พิมพะวะ

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงฟา ชาญศรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงฝน ชาญศรี

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงณัฐดี มาริค

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงกฤติมา เหลืองประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงไอริสา สุขรัตน์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงจันทร์นิภา ประชุมฉลาด

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงพรชนก โถชาลี

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายศุภวิชญ์ นวลอินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายรพีภัทร ดวงสิมมา

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงกรวีร์ วรรณทอง

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายอทิชาติ วงษ์ศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายจักรภัทร อินทอง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงวาเศรษฐี คีรี

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงรัตนาวดี วงศ์จันทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงชนาพร สมบูรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายภูมิไผท งามศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงสุทธิดา คงเก่ง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงขนิษฐา สืบสาย

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงพรรษา เมียดเตียบ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายจิรพัฒน์ โพธิสาร

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ฉลาดเอือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กชายพิพัฒน์ มันพรม

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงธัญกมล หมันเทียง

่ ่

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงพัชราภา อ่อนกลัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายชาญชัย จันทร์น้อย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๔ เด็กหญิงพลอยพรรณ วงศ์เหมย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๕
นายภูผา ผลวัฒน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายนิวัฒน์ อุ้มดีไว

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงมินตรา ยืนยาว

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๘
นายเจษฎา แสงจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ มังคัง

่ ่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๐
นายอนุวัฒน์ พันเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา คงทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงพวงผกา สืบเพ็ง

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๓
นางสาวพรรณิกา เสนารัก

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทรเดช

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายนวปฏล พิมพา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายณรงค์เดช จันทร์พวง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายพฤกษ์ อาศิรสิริวาณิช

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายสรรเพชร บานบัว

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายอิทธิพล ลายปูม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายณพเกียรติ ยิงเชิดสุข

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายทัตเทพ อาแว

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงศุภกร เลียมดี

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงกนกพร ไชยมาตย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงจินต์จุฑา ดีพาชู

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงอาลิสา เติมสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงปภาวรินทร์ หอมหวล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงอภิชญา เสยกระโทก

๐๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงอัจจิมา โลหะทิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงกชพร สุนินทบูรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงนิรัตติศัย หงอนทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กหญิงพิมพ์พัตรา กุลโชติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงชนินาถ นาราเศรษฐกุล

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงศิริประภา ประนม

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงณัชชา สมรูป

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กหญิงอนันตญา ราษีทอง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงมีสุข ตังใจดี

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กหญิงณัฐฐิราภรณ์ กมณีย์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายกิตติกานต์ ปยไพร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายภัทธดนย์ เสาประโคน

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายอิทธิชัย มหามาตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายธนกฤต ดียิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายธนโชติ อินทสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายกฤตเมธ ปยะไพร

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมปอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายธนากร สายรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายสัณหณัฐ อิมใจ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กหญิงต้นข้าว สำราญสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กหญิงโศภิษฐา ส่องาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงนภิษา เชือมกลาง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงอรปรียา สุขวัฒนมงคล

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงปาลวรัญจ์ คำมณี

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงปุญญิศา หอมชืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ นามโสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงณัฐชยา ผายสุวรรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงปภาวดี โกฎหอม

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทูน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงอริสรา พวงจันทร์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงศิรภัสสร ปยไพร

๑๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปยไพร

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงเกสรา ขอสุข

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงปยฉัตร นาดี

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กชายกรกฤต เกษมพุฒ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กชายนิธิกร ประชุมฉลาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายนราวิชญ์ สร้อยศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายธิติพงศ์ เสาร์ทอย

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กชายธนกร บุญสอน

๐๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กชายนฤบดินทร ศรีทองย้อม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ รำจวน

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงพรณภัทร ศิลาอ่อน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ปยะไพร

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงปฐมพร ปยะไพร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงจิรัชยา สายเสมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ทะขุ่ย

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จารุธาดา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุดอุดม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กหญิงกิติมา ผงาตุนัด

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ชัยศรี

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงโยษิตา กองสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงสุมินตรา ปลายด่วน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ตินานพ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กหญิงชลธิชา ศรีจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๔ เด็กหญิงพลอยแพรวา
สุขรมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงสุขนิกา ยอดผะกา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงวชิรภา วิไลไพร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงณัชชาภัทร เจริญพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงศกลรัตน์ เฉลียวไว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายแอ็บสลอน นพรัตน์

ตรงสูญดี เจนเซ่น ๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงฉัตรยา ฉุนเชือ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงวริศรา พรมราช

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมบุตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายพีระณัฐ ศรันยูญาติวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงวิมลสิริ แสวงมี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงลฎาภา อินทยุง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กหญิงนภสร ลอยเลือน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กหญิงจิราพัชร ดิษฐเกษม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายภูวนาถ ภาคพรหม

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายนพัตถ์ธร ขอจงดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายธนกฤต สายชนะ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายปรมี วิเวกดัง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงณัฎชยา สร้อยจิตร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงวาธินี สุดสกุล

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ สุวรรณทอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๙ / ๒๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงสุชัญญา หงษ์คำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงรัดเกล้า สกุลทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายธนพล มุมดี

๒๑/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายโกเมนทร์ ดิษฐบรรจง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายสุขยอด โคกรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงสุภาวิตา หมันเทียง

่ ่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงชนิตา กล้าแท้

๑๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายณัฐพล เฉลียวไว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายภูบดินทร์ สารฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายภูริพัฒน์ ทรงวาจา

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายธนโชติ หนิกโทก

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายกิตติธร วรรณทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงศุภากร สัชชานนท์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงกาญจนา สมนิยาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายปกรณ์ ชัยเชิดชู

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงกัลยกร หาประโคน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงปาริฉัตร ผกาทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายธนกฤต พุกสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กชายณัฐชพล ไล้เลิศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงซันตร้า พูนสารยิง

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายธนวันต์ สายรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายศุภวิชญ์ แจ่มใส

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายสหรัฐ

หาญพิศาลกิจนุกูล ๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชัยเชียงพิณ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายวรเชษฐ์ ทรงลอด

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายเทพเสด็จ ขบวนงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงนิชา อุดมวรรณ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงลลิดา ทองกระจาย

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายวัชระ อินทร์พร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายสุวัจน์ บึงจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงสรันยา ก๋าจารี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชาญชยาศีร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงชณัญชิดา อึงศิริมงคล

้

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายรัตติกรณ์ แก้วรากมุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายสมภพ เจตนาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา พลดงนอก

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงวรกานต์ ศรีบาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา ลำดับจุด

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงธนพร สุมรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คิดดีจริง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงกชพร นรดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงวรางคณา สำราญใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายรัฐศาสตร์ กระจ่างจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทนา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายนัฐดนัย คงสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ เห็นถูก

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงเทวิกา พรมมานอก

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงฐิตาภา สุขอุ้ม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

แพงพรมมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กชายเชิดศักดิ

์

เหิมฮึก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายธนวินท์ จงมีเสร็จ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กชายชนะพงษ์ รักษาแดน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงอาริยา สำราญสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงธิดาวัลย์ ห้อยทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงปณฑารีย์ สุภาพ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงทัดพิชา นพพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กชายวราเมธ มีลาภ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กชายวรภัทร ทองศรี

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กชายสุรยุทธ โตทองหลาง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กชายศรายุทธ บุตรดา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงขวัญข้าว อังสนุ

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงกชกร แก้วหลวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ใบพลูทอง

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงณัฐธิดา นามสว่าง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายพัทธดนย์ วรรณสุด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงวิภาวินี สมใจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงภวิภา จายวัน

๐๓/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ์ หนูแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงทยิดา สมรูป

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงปวีณา โกสีนาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๑ / ๒๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กีต้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงทิพยากร ศิริสูงเนิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงณัฐชา สุขสบาย

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กชายภูมิดนัย ฉิมงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายปรัตถกร ม่วงศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายภัทรพงศ์ สายนาค

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงอรปรียา แกล้วกล้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงปพิชญา บุญเรืองรอด

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายจารุกิตต์ อ่อนประเสริฐ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงปนปนัทธ์ สุขทวี

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กชายธรรมนูญ โสนาพูน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงสุภัชชา มีศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงชญานี ปองคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายคเณศวร นาดี

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงพนิวัติดา บุญมา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายกฤตพัฒน์ สวัสดิภาพ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กชายพิสิษฐ์ เดชกุญชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงนัชชา ปญญาวงค์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายธนกร มะลิหวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสมอภาค

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายวิรุฬห์อนันต์ จันทร์โท

๑๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายจิราวัฒน์ คิดดีจริง

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายชินณภัทร ศรีเครือดำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ สิงห์โตทอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงณีรนุช เสมอภาค

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ สงชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสงสุวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายอนวัช ซุ่นไล้

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงกาญจน์ธิดา บุตรเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงจีรภัทร แก้วมณี

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงณัฐชยา สังสมานันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงผลัฏฐา การะเกตุ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายวงศกร เชนุยาว

๐๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายรชต สัตย์ซือ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ภูผา

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายนิคณิกรณ์ สิงหลสาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงศิรดา มะลิมาตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์ประยูร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กชายทินภัทร พรหนองแสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายธนกร เรียบร้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายธนาภรณ์ สมานสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายพีรพัชร ศรีลาแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายวิษณุ โขติสาสน์กุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายอิทธิพล บูรณะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อาภรศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดีสวัสดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงพัชริดา พูลเลิศ

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงภัทราพร ศรอินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงมัณฑนา เหมือนจิต

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงสตางค์ คำชู

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา ธนะรุ่งรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญเศษ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กหญิงวนิตษา ประกอบดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สดสี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายไชยวัฒน์ สุรเตมีย์กุล

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายกนกศักดิ

์

พงษ์อารีย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายชิติพัทธ์ เมินดี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายพุฒิพงษ์ ผลวัฒน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายแมทธิว บิดเดล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายอนุภัทร แก้วกระมล

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงโสภิตา สิสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงพิชญาภัค ศาลางาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงรุจิกร โพธิแก้ว

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงวณิชนันท์ นิสัยกล้า

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงสุภัสสรา สุนาโท

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายธีรกานต์ ผูกดวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายธนกร สุปรัยธร

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงกิตติกานต์ เมืองจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายธีรพงค์ นิราศภัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายธนบูรณ์ สารจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงพลอยชยา เจษฎาจินดานุช

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงประภัสสร ทองแม้น

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงพรภคพรรณ เกษามา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายเสาวพล เสมอภาค

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายวันชัย โง่นสา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงปยะฉัตร ชิมจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายกฤษดา ประสารบุญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายณัฐพล คิดดีจริง

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายธนกร มีบุตรดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายพันนา พงาตุนัดถ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ สำราญลำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงกุลธิดา เสนาปรุ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงขวัญเนตร ลำดับมาก

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงนวลอนงค์ ยวนใจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงรุ่งฟา ขุนศร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงวันวิสา พรมศรีแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ แขสันเทียะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงสุวิมล มีบุตรดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงอรอนงค์ ชูชาติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงอริสรา สมปาง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงอาภาศรี คิดดีจริง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายกนก สาคะนิล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายคงกระพัน แก่ประโคน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายนันธชัย พงษ์ขำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายมณเฑียร มันไทย

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายวุฒิชัย แก้วจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายศักดิเริงสรร

์

ใจดีจริง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายอติเทพ คิดดีจริง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ เพ็งโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงชลธิชา ศิลาดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ รองจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงธนาพร ภูไหมพรหม

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ถึงดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงมินทิรา แสงศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๔ / ๒๘๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงวรนุช เพชรฟก

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เกิดชืน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กหญิงเสาวภา สิทธิประโคน

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงอภิญญา อัฒจักร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงอัจจิมา หรรษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายจักรพันธ์ พรหมบุตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๖
นายฉัตรชัย กมุติรา

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กชายทินภัทร คุสิตา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายจิรพันธ์ ธานีพูน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงกนกพร ธานีพูน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงจิรภัทร์ เกษรบัว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงธนิตา ธนะกุลจิรา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงสุธิมา สุวรรณ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงสุนิสา สอดศรีจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุตลาวดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กชายพงศภัค ขืมจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กชายพิรัชย์ มีบุตรดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายเมธา ชัยดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายปญณภพ สิริเตชมน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายรงรอง มงคล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงณัฐพร คิดนุนาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงชฎาพร สายทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดำเนินงาม

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กหญิงภัชรี เหง่าศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไม้จันทร์ดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงพรรณพษา รุ่งเรือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงเยาวเรศ สำราญจริง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเตียว วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงนาตาชา ชูยินดี

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพุก วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงญาดา ธานีพูน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพุก วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายธนากร ดุนดียิง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพุก วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงศศิธร ขุนเทียน

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำพุก วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายจิรายุ โฉมใส

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายอภิพัฒน์ คงเสมา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายธีรเดช คิดดีจริง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงสมฤทัย ใจดีจริง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๕ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงเยาวภา ดีพาชู

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงอาทิตติยา ชัยสุภา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงพรชิตา คิดดีจริง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อัฒจักร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดอมรินทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงศิริจรรยา เตือนขุนทด

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนไพลศึกษาคาร วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงมณทิรา แสนแก้วใส

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนไพลศึกษาคาร วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงจิราภา เจนขบวน

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนไพลศึกษาคาร วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงมณีรัตน์ ตรงสูญดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไพลศึกษาคาร วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงกมลพรรณ ลายสนธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนไพลศึกษาคาร วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงศิริกานต์ สุภาสัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลศึกษาคาร วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงภัทราวดี ทองวิจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงพิรญาณ์ แหวนวิเศษ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงนำอิง อินต๊ะ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กหญิงอริสา นิลหุต

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กหญิงนิรมัย ศรีราม

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงชนิดาภา เจียวรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กหญิงพิมชนก แรงเริง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงประภากร ทวีเลิศ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงอาทิตตยา ดีแก่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงสุภาพร งามทวี

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายสมคิด สะบู่รัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงจุรีวรรณ ธาตรีดำรง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงสุชาดา เปรียบยิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายปภังกร ศรีจันทร์แปลง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายศุภฤกษ์ ลำดับจุด

๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายรุ่งเรือง สมดอก

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ใหญ่รัมย์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายวรายุส เชือสายดวง

้

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายกฤษฎา จันทร์แดง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงอรวรา สุดสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงจันทร์เจ้า เปนเรียบร้อย

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงชญาดา โจมกระโทก

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงภาสินี ชัยเชิดชู

๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงวรพิชชา ศรีจันแปลง

๑๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงณัฐชยา โกสีนาม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายชัยนันท์ ยอดวัน

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายกนกนพล โกสีนาม

๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนแก้วใส
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กชายภานุกร โกสีนาม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ หงษา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กชายพิริยกร อินทยุง

๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายธีรเมธ ยอดเล็ก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายสมปอง เปนเรียบร้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายวีรวัฒน์ จริตรัมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายเฉลิมชัย สุขรี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ สำราญสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายวัชรพล โจมปญญา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายบุญญา สงวนชือ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงภูนิสา นพเก็ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงศศิวิภา เจริญศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงอนัญญา ดีแก่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายวิชชากร พรมวิจิตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายณัฐกุล โกสีนาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายอนุกูล หวัดสูงเนิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายวิศรุต เรืองชาญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายธนากร สมดอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายเทพ กิมเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายกฤษฎา ลายสนธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายเอกรินทร์ โชติสมบัติสกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายนพกร โกสีนาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายวิศวะ อยู่เสน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายชัยวัฒน์ โกสีนาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายปาตินันท์ พูลเปยม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงฐิติกา สาคเรศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงฐิติกานต์ สาคเรศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงธนาภา บุตรากาศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงศศินา สีออน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงขันแก้ว ยาระงับ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงพรมณี วรรณทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงสุพัชรินทร์ จันทร์เด่น

๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงอรปรียา ดีแก่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

ราษีทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายณัฐภัทร บุญอยู่

๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)

วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายขวัญชัย เชือเหิม

้

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายธนภัทร อินทยุง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายพงศกร ดวงจันทึก

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายภานุพงศ์ ไวเร็ว

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายปรีชานวกุล บุญประสิทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายไกรวิชญ์ ไวเร็ว

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงขวัญข้าว อินทยุง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงนุชวรา อุตกา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงสอระวี สายศรี

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงอรจิรา เสาตรง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พานะลมย์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ ดวงสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงวรารัตน์ ดำดง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีอำดี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงชาลิสา วิเลิศรัมย์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงสุรภา ไวเร็ว

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายสิรวิชญ์ อินทยุง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายธันวา กระสันดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายณัฐชนน ศุภผล

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายปยภัทร ประกอบดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายมนต์มนัส เร่ครอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายดนุพร ชนะสงคราม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงสุชีรา อินทยุง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงกุลธิดา สบายดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เถาว์ยา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงฟาใส สุรศร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงกนิษฐา เรืองทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงวิภวานี ผลวัฒน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงดวงกมล แหวนวิเศษ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงรัชดาภา จารัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงทิตยา ไวเร็ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กชายติณพัฒน์ สุนินทบูรณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายธีรเดช สุรศร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กชายเพิมพร

่

นิลหุต
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กชายภัทรินทร์ สาแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงธิติพร พุกทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงชมพูนุช ทองประดับ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงสวรส ศักดิศรีชัย

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงอภิลดา เจริญรืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงณัฎฐา พรมสอน

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี ยงปญญา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายปยนันท์ บุตรเทศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงนำอ้อย แทนคำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองสะโกม วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงชลธิชา ด้วงดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรันเดง วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงจิดาภา โลมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรันเดง วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงญาดา แดงศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรันเดง วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงพลอยมณี เรืองสุขสุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรันเดง วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายณทชัย สำราญ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กหญิงภาพิมล นามเขตต์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กหญิงบัณฑิตา คำเก่ง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กหญิงดาริน ตินทอง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายยอดชาย พรมตวง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายธนสาร ดูแปลกดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายศุภกฤต เมาศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงสาริกา อิมใจ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายฐิรวัฒน์ เทาศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายศักราช ชาติสม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงพรไพลิน ตินทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

นิยมกล้า
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายวิวัฒน์ ดูแปลกดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายภานุพงศ์ กล้าจัด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงศิรินภา เสนาคณิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายศตวรรษ ดูแปลกดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงชาลิสา สืบมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายวีระพนธ์ สืบมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงไพรินทร์ คำมณี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กชายธีรพันธ์ ชาติสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กชายธีรเดช ชาติสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงจิราภา บุญคาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงรัตนาวดี นาเมืองรักษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายรัฐภูมิ รสสุขหอม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายชนัญู สาธุชาติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายพีรพงศ์ ยิงเชิดดี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงขนิษฐา ทะวงดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงศศิประภา บุตรชอบ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงอภิญญา เพ็งแจ่ม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กชายเจษฎา เพราะสวน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กชายวุฒิชัย ดูแปลกดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ กะการดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กชายอาทิตย์ แจ่มแจ้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลัด วัดปลัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายเบญจพงศ์ ถนัดกำแหง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงปวีณา ดาทอง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงธนวรรณ ศรีเครือดำ

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงเกศสุดา ฉายยิงเชียว

่ ่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุปรัยธร

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงพศิกา คิดประโคน

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โหมสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายปภาวิน พันธ์เสน

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์ประภา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงดวงเดือน สัชชานนท์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ ประยงค์หอม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงกนกนวล จันทร์อิม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงกัลยา เสียงกิม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงขนิษฐา สมใจชนะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงศิริพร อ่อนเรียบร้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงศิรินภา มิทราวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงสาวิณี ศรีตะวัน

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์มาตร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายวัชรเกียรติ ดอกสวย

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๗
นางสาวพนิตา อินทนน

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๘
นางสาวนันทนา เกรียงวัว

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายนิธิศ วัติประโคน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายทีปกรณ์ ชวนพิศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงแต้มขวัญ อินทรชาติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงอภาวัน พิมพ์ทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงชนัญชิดา นาคเขียว

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงวิชญาพร อินทร์แปน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงฉัตรชนก แซ่ภู่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงสุภาดา ชินทอง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงพรภิมล โคอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กหญิงชัชฎาพร ชินทอง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กหญิงชนิดาภา นิมนวล

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงพรรษมน สงวนโสตร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ งามอินทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงนภสร เรือชัย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายสุรเชษฐ์ ประไวย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ บุญทัน

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงฐิติมา หนองดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายบวรรักษ์ ศิริเสริม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายธนวิชญ์ วิโรจน์รัตน์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงชลดา กองแก้ม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายพีรณัฐ เกิดโภคา

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงปรัสรา ทวีพัฒน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายจิรวัฒน์ บรรเทา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายทีปกร ภาคตอน

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายธนวรรธน์ คนเพียร

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายนัทธพงษ์ ปะทะทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายปานัท แซ่ตัน

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายพัสกร จำนงดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

นาฬเกร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายสิรวิชญ์ วิโรจน์รัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงจิราพร พันธ์พงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงธิติมา นามเขต

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงชนิกามาศ สีลา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงชนิสลา แสนอุบล

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายวิทวัส สุกแสก

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงกาญจนา ยงยศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงกาญติมา จรูญเพ็ญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงเยาวดี ยืนยาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กชายจิณณวัตร กมลเดช

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กชายทรงกลด ปรีชาธีรโรจน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กชายเทิดเกียรติ จุไรย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายธีรภัทร์ สารเพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายธนากร จุลมุสิ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายธราดล ทองปลัง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายนครินทร์ สืบสันต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายนันทวุฒิ เอ็นดู

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายพรมนัส สายตะวัน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายภานุพงษ์ ทองวิวัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายวุฒินันท์ เจริญเชาว์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายศุภวิชญ์ เจนรอบ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงกฤษดาพร ทองปลัง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงจุทารัตน์ อินทรกรรม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อัมหธร

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงสุชาดา จิตรเย็น

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงอรอนงค์ ทองศรีสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงพนิตพร พุทธจักรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทร วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงวาสนา สายตะวัน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงชิดชนก เสาว์ชัย

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โมธินา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กชายณัฐดนัย แสงทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายธนกฤษ ดาวเรือง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงสุวรรณษา เทวิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายก่องหล้า สุขอนันต์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงนริศนา ขบวนกล้า

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายณัฐวิทย์ เทียมวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

เรืองไกล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายหัฏฐกร อินต๊ะฟู

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กชายตะวัน โอษฐงาม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายคัมภีร์ มีเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายทันวา แก้วเพ็ชร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายศุภกร หอมหวล

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายพัตพงศ์ บุญเสร็จ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายวิทวัส สุขสถาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงอาคิรา เรืองกระจาย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงนิตตยา ทองประ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๔
นางสาวพรพิมล ภูมิศูนย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงอัตถกานต์ แก้วกอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงอัปสร อินตา

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงปฐมาวดี กระจ่าย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงภานุมาศ คำภานุ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงชนิภรณ์ มูลทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงนันธิดา สุขกาย

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงนันทิชา สันแสง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายพงศ์ธร ศาลางาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายจรินทร์ภพ ชนะโม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายจักรภัทร บรรลุสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายภูวดล คิดดีจริง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงสุชาดา ดาษดืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงชลลดา นามเวช

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงขวัญชนก นิวรรัมย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงกัลยา อัมหธร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงปองกนก ขอชนะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงโศภา สดมสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงยศวดี คะเซ็นเชือ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงกันธิชา สีดาเลิศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงจุฑามณี บุญปก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงชลธิชา มะลิงาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงรุจิรา ทองประดับ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงอาทิตยา มีชัย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงปริณดา หอมหวล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงนฤมล นิวรรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงสุธิตา ตรีทร

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงชลดา สินนุราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

บุรีขันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ แจ่มจันทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายวุฒิชัย สุขบรรเทิง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายทรงพล สืบสันต์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ ยามเย็น

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายณัฐพล พวงนาค

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายนนทกร มูลทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงรุ่งนภา นาดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงวิพาวัน ปญญาเปรียว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๑
นายเฉลิมชัย นิวรรัมย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงเจนจิรา หมายทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงอังคณา เชียวรอบดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงอมลธีรา งามเยียม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงเอมวิกา จิตรซ้าย

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงไอศรีม งามอินทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายทวิช ยืนยง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายธนัญชัย กรอกกระโทก

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๐๙
นายศราวุฒิ บุตรเทศน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๐
นางสาวศศิธร ลายสนธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๑
นายปฏิภาณ โสภาจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๒
นายเกษม เจริญรืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๓
นายทนงศักดิ

์

สว่างสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๔
นางสาวอัมรา เวสะมูลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๕
นายอภิรักษ์ กาดำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๖
นายชนินทร์ ผลจันทร์สุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวพร

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสวงหา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายธีรวัฒน์ วัฒนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายปราโมทย์ เกษรนวน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายธนวันต์ เพ็งแจ่ม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายหรรษา อาศิรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กชายมงคล จิตงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายชินวัตร เพียรบุญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงฐิดาพร อยู่ชูฉาย

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงพนิดา กริดรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงฐิตาภา จันทร์ศาลา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ คินรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงน้องใหม่ รวดเร็ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา อนุพูน

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงพรพิมล เกษวิชัย

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทะวงศ์ดี

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงกรกมล เรืองฉาย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กหญิงพิมพิศา ทุมทอง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายเฉลิมชัย บุญสม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายธีรภัทร์ กลินกล้า

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายสราวุฒิ บุญมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายกรกฏ บุรินรัมย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายธีรพงษ์ มีสติ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงนวลอนงค์ สมพงษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายวัชระ สาระวัน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายทัตตะวัน แท่นดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงภาวินี ชมภูนุช

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ ซือสัตย์

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กชายเกริกเกียรติ ชัยสอน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๖ เด็กหญิงธัญวราลักษณ์
อินทรเรืองศร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงสาธินี ไม้หอม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงจันจิรา ศรีน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ คำศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๐
นางสาวขวัญเพชร บุญสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๑
นางสาวชฎาพร ศรีทองสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๒
นางสาวจันจิรา หงษ์แสน

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๓
นางสาวเมฆขลา บุญสม

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๔
นายสิงหนาท มณีรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงจิดาภา บุญสม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงชณันญา สุขยา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงพิยดา พิงสำนัก

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงสุพิชญา มันยืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงลิเซีย โฟรโด

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงดากานดา น่าชม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายชยพล ดวงจิต

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายเริงชัย ซือสัตย์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายวรินธร คงหอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กหญิงกรองแก้ว บุญสม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไม้หอม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นาคทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กหญิงชลดา ทองเฟอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงวรานุช ทองสายศร

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงอรพิน บุญสม

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายกรีฑา ซือสัตย์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงกานต์ สงวนสม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงรุจิรัตน์ วิชัยเนตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๔
นายภาณุรัศมิ

์

สิงห์ยาม
๐๒/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๕
นายณัฐพงษ์ วงเวียน

๒๑/๐๘/๒๕๒๗

กศน.อำเภอสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๖
นางสาวธัญกร ยอดทอง

๑๗/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๗
นายวีระศักดิ

์

รักษาวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๘
นางสาวสุกันยา เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๗๙
นางสาวอภิญญา ภูมีศรี

๑๕/๐๗/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๐
นางสาวนภารัตน์ เคนท้าว

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๑
นางสาวปวีณา ยิมชืน

้ ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๒
นางสาวพันณิตา เผ่าพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงสราลิตา พรรณา

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๔
นายสิรวิชญ์ พลศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๕
นางสาวพรภิมล ทวีชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๖
นางสาวสาวิตรี บุญจง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๗
นางสาวสุชีรา บุญมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๘
นางสาวกมลทิพย์ สายกระสุน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๘๙
นางสาวชลธิชา ผมหอม

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๐
นางสาวรุจิรา ทองเต็ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๑
นายปยะณัฐ บุญสอน

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๒
นายอติชาต มะโนบาล

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงพัชริดา อุส่าดีห์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๔
นางสาวสุทธิดา ชินพาด

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๕
นางสาวกัณจนา ศรีบุญเรือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๖
นางสาวพิพัฒน์พร แหวนวงศ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๗
นายซองกีน พวงเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๘
นางสาวกนกวรรณ ทองทา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๓๙๙
นางสาวนันทิกา ดียิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๐
นางสาวพุทธิดา

รัฐราษฎร์กาญจนา ๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๑
นางสาวพิชญาภา เรือนพรม

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๒
นางสาวมณกร เทียนโสภา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๓
นางสาวกิตติยากร สำรวมจิตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๔
นางสาวสุภาวดี หาสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๕
นางสาวปภาวรินทร์ บุญพิทักษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๖
นางสาวปภาวรินทร์ บุตรงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๗
นางสาวเมขลา มิงเมือง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๘
นางสาวอรพินท์ จันทร์ดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๐๙
นางสาวอารียา ศศิพนมทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๐
นายอนุชา ภิรมณ์จันทร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๑
นางสาวกัลยาณี บุญประจำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๒
นางสาวธัญญลักษณ์

์

ทองแม้น
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๓
นางสาวสุพรรษา ทองอ้ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๔
นางสาวฝนทิพย์ บุญตะไนย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๕
นายสมศักดิ

์

มุมทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๖
นางสาวรัชนีกร ทองอ้ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๗
นางสาวสุภาพร แต้มทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๘
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข

๒๐/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๑๙
นางมะลิวรรณ อะนุติ

๐๓/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงดวงกมล เพ่งพิศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุขส่ง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงปยะนุช นพเก้า

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงพิยดา บุราคร

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงกชุพรรณ แสงทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กหญิงธนภรณ์ เสาทอง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงอนิญชนา พรมพิไล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงอิสราภรณ์ สุขยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายชลัมพ์ จันทร์แท่น

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงนาตาชา สมร่าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายธนากร อรจันทน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายจิรพัฒน์ มีระกูล

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงชัญญานุช พิมพ์ทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายภูผา สายชนะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงธนพร สงค์พิมพ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงชาลิสา พรมอุก

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงพัชณิชา สินทรา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทีอุปมา

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายปณณวิชญ์ บุญศิรพัฒน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายพีรพล บุญเกิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงจิดาภา แก้วจำเริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายอนุภัทร บุญหนุน

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายเอกรินทร์ บุดดาหลู่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายณภัทร สุนชัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายธนวิทย์ คำงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงธนัชชา ยิงหาญ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงสุนิสา สาแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงปวีณา สามิตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายธนเดช แก้วศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองละมุล

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายระพีพัฒน์ จันมะณี

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงพิชชาพร ชัยงาม

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงบุญญาภา บุตรดา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงปาราวดี ทองเงิน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงนันทิดา ดีอยู่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงเบญจภรณ์ หอมใจ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ วินานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายดัชกร บรรเพชร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายสุพล โพธิศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายธนาโชค หอมกลิน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายณัฐภัทร ศรีบุรินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายวรากร พันธ์คูณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายวัชรพล ศรีภา

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กชายอดิสร พรมรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายเอกชัย ยอดโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายธวัชชัย สีมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงณัฐนิชา มังษะชาติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงนลินญา ชัยงาม

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กหญิงสุภัสรา สง่างาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงพิมฤดี มันยืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงสุนิภา จงเทพ

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงอภัสรา กรวยทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายธันวา ปญญาใส

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงจันทิวา วงละคร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายจารุพัฒน์ พรมทรัพย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายชัยชาญ วงค์คม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงธันยพร บุญจันทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงปยดา ชินบุตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายประวิทย์ ศรีพยับ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงมณฑกาล โคตรชารี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กหญิงมธุรดา ประทุมวัน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายวรัญู แสงธรรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายวรกมล จันทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงวิภาดา มะลาไสย

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงสายธาร ยอดจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงสมพร วาปโส

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงอรอนงค์ ช่องงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายอิชฌนัย บุตรเงิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงสิรินทรา ขันทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายเพชรตะวัน สุราฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เพิมมี

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงสุณิสา สุขบำรุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายกฤษณะ เพชรแสง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายชัยวัฒน์ อัครชาติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญพร้อม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายธเนศ ร่วมสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายปยะ นาคนวล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายธนากร ชัยศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงจุลัยพร พรหมพิลา

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงสุภัทรา แจ่มสงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงกัลย์สุดา พุ่มมะลิ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงฐาปณี ทวีชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงสิริพร พันธ์แก่น

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงธีวรา จันทำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงณัฐกมล เพชรแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายพัสกร วรญาน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงกิตติยาพร นาคนวล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กชายวัฒนา ทวีชาติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เหล็กวงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงรัตนาพร บุญประกอบ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายณัฐพงศ์ เคาเพ็ง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายก้องเกียรติ สมบัติวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กชายยุทธนา สายธนู

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงจันฑิมา ผักใหม

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญตัว

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ จินาวัน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายณรงค์เดช ปดทาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายภิรสิช ประทุมวัน

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายวีรภัทร วงษาลี

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

กุมพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายศุภกร แหมทอง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงสุพิชชา สวนงาม

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงปานตะวัน บุญอุ่น

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงสายฝน บุตรงาม

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ยางธิสาร

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ วงศ์งาม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายวรรณกร มีมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา ทองสะอาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงวริศนันท์ ทองอ้ม

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายธนพร สารสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ ต้นเพ็ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายสุนิรันดร์ เพ็งเพชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กหญิงสุนิสา ชัยรัมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายนวพล สร้อยเสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กหญิงวิยดา วงศ์ภักดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายสุรพล สุขดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กชายวุฒิชัย ก้านเพ็ชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายสุภาพ เครือรัญญา

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญอุปถัมภ์กุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงปยกาญณ์ ศรีลาชัย

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีเลิศ

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงสุธิมา ดำดิน

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายพุทธชาดา หมายจันดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองโสนวิทยา

วัดศรีหนองปลาขาว
 

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายศุภชัย อนงค์ชัย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองโสนวิทยา

วัดศรีหนองปลาขาว
 

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายสุทธิชัย หนุนเลิศ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ธรรมโรจน์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กหญิงญนันทนิยา พิลัย

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองโสนวิทยา

วัดศรีหนองปลาขาว
 

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๐ เด็กหญิงประกายแก้ว
ชาญเชียว

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายศุภกร อ่อนลำ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงอรพิน พลศรี

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงกชกร สอนสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงจุฑามณี งัดโคกกรวด

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ยีรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงเนตรนภา อินทร์สะอาด

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กชายจักรพันธ์ ธรรมนุช

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงมาลิสา ยีรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ไลงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายไกรวิชญ์ ด้วงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงรัศมี วิมลสัย

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงนันทการณ์ ระยับศรี

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระสัง

วัดธรรมรัตน์โพธาราม
 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ โคตรภูธร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงอรุณรัตน์ รัตนธิวัต

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา อำพล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงสรัลรัตน์ อุ่นใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมวัตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงอรุณี ร่มศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กชายศุภกร อ้องาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงสุจิตรา คำภิระ

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงจิตรา ชืนชมยิง

่ ่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงปวีณา บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ ขรรศร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กหญิงศศิวิมล สวัสดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กหญิงนภัสสร วิเศษชาติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๖
นายณัฐนนท์ วันทุม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กหญิงกิงเงิน

่

ภูมิรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงเกวลิน นุราฤทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงเจนจิรา บุญครัญ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายณภัทร สุขดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายพรประเสริฐ ส่งกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายพรประสงค์ วาดงาม

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงปรียา วิวาสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายวัฒนากร วงษ์วัง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายศราวุธ เกตุขาว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงณิชากร แก้วหลวง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ระวิสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ นรสิงห์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงชโยชา เชือมชิต

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงพิชญา บุตรงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงสุพัตรา แสงราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิสุพัง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อิมผ่อง

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงจิรภิญญา มีเกิด

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงดวงกมล สืบสาย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงฐิติวรดา บุญอุ่น

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กชายวราวุธ พงสุวรรณ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กชายธนา อินทร์ทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงณัฐริกา ศาลางาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหลาซือ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เหลาซือ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงวรัมพร งอยภูธร

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงปนิดา ขันเงิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีบริบูรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กหญิงสิรินทรา คงหอม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กหญิงจิรัชญา ขันเงิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงอรณิษา แปดมนต์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงมยุรา ฤทธิชัย

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงพรรณภัคร แปนงาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงวิไลรัตน์ เทียงทัศน์

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงอรณิชา นาคเถือน

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมบัติวงค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ยิงยงค์

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงวิจิตรา แสนคำภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงศิริธิติ ใจเดียว

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายถิรวัฒน์ เกลียวทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายธนภัทร ประทุม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

แหวนวงค์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายพงศกร สืบจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายรพีพัฒน์ ทำทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายวัชรินทร์ อินทร์ทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กชายวิริยะ จำปาทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กชายสานิด ยอดจันทร์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ สมบัติวงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายอิงคยุทธ ผักใหม

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงดาราวัลย์ สำแดงไพร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงมลทิชา สมบัติวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงอติมาพร สีบุญ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายยศกร นาคมนต์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงนิภาพร เช่นรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กชายธวัชชัย จันทะรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายยสินทร พงสุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายอนุชา ปุญญา

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงณัฐธิดา นุราฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายเอกรินทร์ พิทักษ์ใจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แปลงทรัพย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงณัฐนิชา สำเริง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงนำฝน สมร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสนวน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา กิงหว้ากลาง

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสนวน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงมาริษา กาหลง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสนวน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กหญิงกมลชนก ทรายทอก

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กหญิงเกสดา เดชะบุรัมย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กหญิงธัญภรณ์ บุญตอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กหญิงบุสราภรณ์ บุญเกือ

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงภัทรภร เนียมงาม

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงสุพัฒตรา เจริญพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายจักรพงษ์ อินทอง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายชยากร มุ่งเงิน

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายพสธร สิงหะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายภูมิภัทร ดวงหนูใจ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยปูน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายสุวัฒน์ คำเสียง

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงนริศรา สมพอง

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงปยนุช ใสยศรี

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยปูน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงภัทราพร หลวงยี

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วลี

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงวชิราภรณ์ น้อยสังวาลย์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยปูน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงอริสราภรณ์ ไชยชาญ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สังข์สุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายวรเทพ จันทร์ผาย

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยปูน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงไผ่วนากานต์ โลหากาศ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงวรรณณิกา บรรลือทรัพย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงอารดา สีดำ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยปูน

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายธนากร กอบท่วมทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๕ เด็กชายพงษ์ประสิทธิ

์

คำเสียง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ สีดำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายธีรภัทร สีหล้ามณะ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายจตุพร วิรัตน์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายชนะกันต์ ภูทอง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายชัยวัฒน์ มณีใส

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายนาวิน ทรัพย์มาก

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ยามดี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายปยพงษ์ ใจตรง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายเรวัตร จันทะโยธา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สรรพากรณ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศาลางาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงนันธิดา ศาลางาม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงบุญสิตา จันทร์แก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงมีนา ศิลาสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงสิรินทรา สีมา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงรุ่งธิวา พิมพ์ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงธัญชนก พุ่มเกศรี

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงวิชญาดา มะลิงาม

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กชายอชิรวิทย์ โพธิเงิน

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ รัตนศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายภัทรภณ สำราญใจ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงวรัชยา กตัญู

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายสุรพัศ เพชรกล้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายชยานันท์ ศาลางาม

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายปรีชา กองทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กชายฐิติณวัฒน์ จงพิทักษ์ธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กชายภูริณัฐ สิทธิชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กชายธนา ประดุจชนม์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายณัฐพล เห็มวิพัฒน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายชัยบดินทร์ สลากัน

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายนันทวุฒิ พิงพึง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงศศิธร สอนใจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายยงยุทธ สนชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงเขมิกา แก้วกลม

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงนรากร แก้วสวย

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงกัลยาพร มีนิสัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายวุฒินัน แสงมาศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายจิตรทิวัส คิดไว

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายวราธร สุนทรงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงศิริกัญญา แสงใส

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายศักรินทร์ ดวงชัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายศรัณย์ภัทร บุญเนือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วกลม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงสุชาดา สิทธิชัย

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงสุธาริณี พันธ์สุวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๑
นายสุวิทย์ คิดสม

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงศุภสุตา โสมหา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายปณิธาน สุขพลำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายนำพุ วงศ์เจริญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายวรากร ยินดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายเฉลิมชัย คาประโคน

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายชลสิทธิ

์

มาลาทอง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๘ เด็กชายเศรษฐศาสตร์
ภักมี

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงธนิตา สุวิธาร

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กชายธนทัต พยุงสุข

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กชายสรยุทธ์ จิตรแจ้ง

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงเปมิกา สุพินิจ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงนัทประภา บุศดี

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงสุพาภรณ์ เทียงธรรม

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงเจนจิรา สมโชค

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายธนภัทร พยุงสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญหาญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงเพชราภรณ์ ทองภาพ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๒๙ เด็กหญิงสมปรารถนา
ผักใหม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงอนงค์นาฎ สุวรรรศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงวรรณรดา ทวีชาติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายนิลปกรณ์ สระแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายรพีภัทร บุญวัฒน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กหญิงวาริน มหายศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงรวิภา แซมรัมย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทีระบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงวิยะดา คุณสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายปวรุตน์ แซ่ตัง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญร่วม

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายอนาวิล อินทร์ปน

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายจิรพงศ์ สนุกแสน

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงนภัสสร พรหมทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงธิญาดา ใสงาม

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงขวัญข้าว คำงาม

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สวยรูป

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงฟารีดา สว่างไสว

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตน์สุวรรณ

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายกิตติพันธ์ ผ่านกระโทก

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กหญิงสุกันยา คำยา

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กหญิงมาริษา โสมทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญทวี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ เชือวงศ์

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายสิทธวีร์ สอนสุข

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กหญิงวริศรา ชุมแสง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงกุลนิดา ตุ่มแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายนครินทร์ โกศล

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลำหาด

วัดหาดแก้วชัยมงคล
 

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายธีรกานต์ กันนุลา

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงภณิดา โสดามุข

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงนำฝน หงษ์สุวรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ทุมแฮด

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงอินทิรา ยวนจิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ วงค์ประพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงกรรณิกา ชาววาป

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงกนกอร พรมศรี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงฐิติวรดา ปดถา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขตน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภูติยา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงชนิดา มากงราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายกันตภณ สุภิษะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงขวัญกมล ยิงหาญ

่

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายชานนท์ เรืองประดับ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายนฤพล ชืนบาน

่

๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงปนัสยา ศีลารัตน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายปยะวุธ ชาญเชียว

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงพัชรพร สนิทไทย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชืนบาน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายพีระพงษ์ ศรีเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงภัทรมน อินต๊ะปญญา

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ น้องดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เติมทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กชายรณกร ราชรักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กชายฤทธากร คุณทวงษ์

๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงวลัยรัตน์ ทุมโสภา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงศิริกาญจน์ อ่อนไทย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

แบ่งบุญ
๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงสโรชินี ฝอยทอง

๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงชญาดา แก้วสุข

๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงชลธิชา ราชรักษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงชลิตา จิตสะอาด

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายชาคริต หางสลัด

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กชายญาณพัฒน์ ปุมแม่น

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงณัชชา ขาวเหน็บ

๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายณัชพล เอียมสะอาด

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายณัฐพงษ์ สามใจ

๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงณัฐมล บุญแต้ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายธนกร บุรีแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงรุจาภา แอกทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงวรรวิสา รู้รักษา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงวรัทยา บุระพา

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายสหรัฐ แท่นทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายอัครชัย แอกทอง

๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายชลัมพล พิกุลทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายดาราศักดิ

์

กล้วยทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายพงศกร ศรีเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

อิมบุญ

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงกันติมา พระจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงจิราภา ทายา

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ จิตต์สะอาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงพรธิดา มณีรัตน์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กหญิงสายทิพย์ บุญเนือง

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา นารี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กหญิงวริศรา มาลาศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงพิมพ์รัชภา กุณฑลจินดา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน แรงหาญ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงสุพัตรา มีดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายภวิศ หลวงรักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชืนบาน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงจิราวรรณ ทีอุปมา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ปงอุทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงพาขวัญ ชาญเชียว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงศิรภัสสร คำพร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงสุจิตรา ทองทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงมัชชุวิญญ์ สุวิชา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงศศิประภา สามใจ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๕
นางสาวณัฐณิชา ชาญเชียว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๖
นายณรงค์ศักดิ

์

โอดสวย
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๗
นายอัครเดช บูรณ์เจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๘
นายเจษฎา มาลัยทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๒๙
นางสาวธนพร กลุ่มสูงเนิน

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๐
นายอภิเชฏฐ์ พุทธิชัยไพบูลย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๑
นางสาวนภาพรรณ อย่าลืมดี

๐๑/๑๒/๒๕๕๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๒
นางสาววิยดา สุดหนุน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๓
นางสาวณัฐพร สดใส

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๔
นางสาวจุฬาลักษณ์ เฮมกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๕
นางสาวพิมพ์พิไล คำดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๖
นายพงศกร แสงเพ็ชร

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๗
นายสุรเดช พลดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๘
นางสาววรารัตน์ เหล่าสุวรรณ

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๓๙
นายธีรภัทร คงเงิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๐
นายธีระพงษ์ ทองคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๑
นางสาวสุนิสา พลหาญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๒
นายรุ่งโรจน์ ไกรเพชร

๐๕/๑๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๓
นางสาวรัชนี วังจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๔
นางสาวลูกนำ ยัวะดำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๕
นางสาวณัฐณิชาภา บุญสาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๖
นายยืนยง วงละคร

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๗
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทีดี

่

๑๑/๐๔/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๘
นางสาวพุธิตา ทองอ้ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๔๙
นางสาวสุกัญญา ว่องไว

๒๕/๐๕/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๐
นายอำนาจ โพธิแก้ว

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายธีรเมธ นึกสม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ อินทร์ตา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพ์พระ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงพรศิริ สุทธิฤกษ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กหญิงสวรรยา บุญหมาย

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กหญิงสุธาสินี ตุยรัมย์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงขนิษฐา งามสวัสดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงณัชชา แต้มทอง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงช่อผกา สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงอภิชญา หาญยิง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายภาคย์ภูมิ ปรากฎรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายธีรภัทร งามสะอาด

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายสมศักดิ

์

พิมพ์จันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายอัครเดช การะเกต

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ อินคำน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กชายฉัตรชัย ลวนคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงจิรวรรณ ยอดโพธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงจรรยารัตย์ สิงห์กาโม้

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปตตรารัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายชโยดม บุญสม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กชายอวิรุทธ์ หาญมานพ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กชายธีรภัทร ปญญาฉลาด

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงสมมาตร กรงทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงณัฎฐา แก้วก่อง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายณัฐกานต์ สุขเลิศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงชลธิชา หาญยิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงอรชพร นึกสม

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงภาวิณี วังสันต์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๗๙
นายอภิชาติ คำกระสังข์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๐
นายเสกสรรค์ ดำนาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายขจรวิทย์ อินทร์มณี

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายจีรวัฒน์ พุฒหอม

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายทวีทรัพย์ สุขกอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายพงศกร วงศรีทา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายพิทักษ์ เลือมใสย์

่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายวุฒิพงษ์ วุฒิยา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายสรณัฐ เดือนขาว

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายสุธิชาติ ม่วงอ่อน

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงณัฐวดี เดือนขาว

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงแทนขวัญ เจริญสุข

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงปรียาวรรณ ขันนินวงค์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงวรรณิดา ชัยณรงค์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงสรัลพร ลายมัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงสุวนันท์ จันทรเสนา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กชายจีรภัทร มุ่งโตกลาง

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายฑรรมพงศ์

ศิริวัฒน์ประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายธนพิพัฒน์

ธนสารโภคทรัพย์ ๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายภัทรพล พิมโยธา

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายวีรพัฒน์ คำผล

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายสถิต บุญแต้ม

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กชายสันติภาพ เทียมสี

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงขวัญข้าว ก้อนมณี

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงณิชาดา ปองภัย

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงพัชราภา อุทาวงค์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงศิริภัทร บุญเติม

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงสุชาดา ไพสีขาว

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายวีรภัทร เภาพาน

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงธาราทิพย์ บุญตัง

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายณัฐวรรธน์ คำแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายปุณวัฒน์ พรหมแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงพรพิมล ดินดำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กชายศุภกิตติ

์

สาลีทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงปาริชาติ ชมจอหอ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมบูรณ์กูล
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายวุฒิไกร ชัยหาร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายนรกมล ก้อนมณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงอรยา จันทร์เพ็ญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายเพชรทวี เขียวไทย

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายนพดล สุขกอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญร่วม

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๑
นายขจิตพันธ์ ใจ๋ใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายฐิติกร มังษะชาติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กหญิงทอฝน หนูน้อย

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กหญิงกนิษฐา กระแสโสม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กหญิงขวัญชนก ศรีแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๖
นางสาวชนากานต์ ชายเพ็ชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๗
นางสาวปนัดดา สุขจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายจีรทีปต์ วันประโคน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายปรเมศร์ ฤกษ์ดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายพิชัยยุทธ โสรจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กชายณัฐวัตร พันธ์ชัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายสินธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กชายพงศธร จอกทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายพิภพ จันทยุง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายสันติ บุญจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายนิวัฒน์ พันธ์ชัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กชายพงศธร ทองหล่อ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงผกาแก้ว กัณฑพันธ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงวัชรี วังสันต์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงปรามาภรณ์ จิตรปรีดา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงอรพรรณ ประภาสัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงปรารถนา สอนสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กหญิงกัญญาภัค จันทยุง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงปริยากร จิตรปรีดา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กหญิงณัฐริกา สมฤทธิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กหญิงสุวิมล สุขบำรุง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กหญิงสุทธิดา พิมล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงพิลาวรรณ จันทยุง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กหญิงเขมรินทร์ ชูชุยนันทพงศ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กหญิงกุสุมนิภา สุขบำรุง

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ร่วมสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกล้วย วัดใหม่แสนอุดม  

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายนวพล พันพะมา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายภานุวัฒน์ วิเศษรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กชายสุริยะ เสนาะเสียง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา จิณรักษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงแก้วมณี บุญนิม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงชลชนก พันธ์พะมา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงพรธิวี ขุมทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงสุทธิดา สุขลำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงโสรยา บุญแน่น

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายพีรพัฒน์ เข็มทองคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กหญิงกาญจนา สมโต๊ะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ เสนาะเสียง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงนงลักษณ์ ชายเพ็ชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กชายสิทธิพล ตึกงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงอรวรรณ มณีใส

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงวริทยา เกตุแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กหญิงนริศรา นามโย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายสกลเกียรติ แม่นงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงปลายฟา สุขบำรุง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กหญิงสัญจิตตา เทียนแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กชายณัฐพงษ์ พัดพรม

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กหญิงชฎาพัชร แม่นงาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุขเต็ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงศศิประภา ถาพรผาด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงอัญชลี กรวยทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงสุวิมล ผึงทัศน์

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กหญิงสิรภัทร พูลลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กหญิงปยะวรรณ ไชยแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ลักขษร

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายปริญญา ปตตาลาคะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายนันทวุฒิ คำเวียง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงณัชชา ศรสุนทร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายอธิวัฒน์ หาญเหียม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงชลลดา ทัสสาบุตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายภัคพล บุญกล้า

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงเจนจิรา ชมภู

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองอ้ม

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงปณิตา เดือนขาว

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กหญิงธีรนันท์ ใจศิลป

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญเช้า

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงสุนิสา ช่องงาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงสมธิดา ม่วงอ่อน

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๓ / ๒๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กหญิงขนิษฐ์นันท์ ยิงดัง

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายไกรวิน ยืนยง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายนิรุดดิ

์

ยายชวด
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิเพชร

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กชายสุทธิรักษ์ ทองอ้ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายสุริยา ลองจำนงค์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ขมินแก้ว

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายเอกชยาธร ทาบรรหาร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กชายชาคร อินทร์ตา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายชูชาติ สีดำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายธีระภัทร์ อินทร์ตา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กชายปฎิภาณ อินทร์ตา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กชายธนทัต ต้องทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กชายภักดี บุราคร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงเอืองฟา

้

อินทร์ตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงกวิณนา พระประทุม

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงอรพรรณ คำเสียง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงพรพฤติกร ธรรมกิโล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ นามวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงเบญจรัตน์ รุนแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงนภสร อินทร์ตา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงสุธิตา ลวงงาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กหญิงกอหญ้า ปดทำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายวสันต์ ทองคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายสุเมธ อินทร์ตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๐ เด็กชายมวลไชยวัฒน์ คมขำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายจอห์นเทียรี

่

วิลเลียมส์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงจิราพร แหมทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงณัฐชา วิจิตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงธัญชนก สืบพงษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงพัชรา ชะโลมรัมย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงพรรณพิไล แหลมไธสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงภัทรวดี ดอนเหลือม

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงมัลลิกา ยาจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงรุ่งณภา อินตา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๔ / ๒๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กหญิงวรรณภา พลเชียงสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงศุภานัน แก้วคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงสุมิตรา ยาจิตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กหญิงอัครธิดา ช่างแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงสิริยาพร สิทธิไพร

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายกิตติเทพ แก้วคำ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายชาคริต อินตา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายณัฎฐนันท์ สุภาพ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายตรีเพชร ใหมทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายธนชัย เดือนขาว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายธนวุฒิ นามวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองอ้ม

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายบูรพา อินทร์ตา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายประสิทธิ

์

ตรีแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายพิเชฐ ยาจิตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองอ้ม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายมงคลชัย หมู่วิลัย

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายรัชชานนท์ เสนจันตะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ สอนมัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายรชานนท์ บุญประจำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายวสันต์ ไขขุนทด

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายวายุ อินทร์ตา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายวิศวกร เขตชมภู

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายสราวุฒิ ยาจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายสุธนัย หล้าสงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุทธิศร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุนเวียง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงจิฑามาศ กลินสุคนธ์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงธัญสุดา ยืนยง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงพัชริดา อินทร์ตา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงพัชรา ศรีหา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๑ เด็กหญิงพลานุกาญจน์
บุญสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงพิรญาณ์ คงราศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงหยกผกา แซ่เล้า

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กหญิงสิรินภา สระปญญา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงสุณิสา สิงห์เงิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายเดชาธร หอมดอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงชนิภรณ์ ธรรมนาม

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองอ้ม

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงรัตติกานต์ ม่วงอ่อน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงสุพิชชา โสตถิสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงสมปอง ทองกำ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กหญิงอรทัย ศรีหา

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๓ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สมจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงนิชชาภา กองแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงปนัดดา สีดา

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายณัฐพล ทองอ้ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายบารมี สระปญญา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายปฏิภาณ โกสุม

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายวีระภพ ผันอากาศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์เงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายสนธยา คำทา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายเสาวรินทร์ วิจิตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงณัฐณิชา คำกะสัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงณัฐพร ทองอ้ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงปยภัทร ทองสม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ใยแจ่ม

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์ โพธิศรีทัต

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อินธนู

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงดวงดารา อินสุระ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงญาราภรณ์ สิทธิไพร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยสาร

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงสุภาพร ยาจิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โครำ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงนิรัชพร พาตา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงปาริชาติ ยาจิตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายวิศรุต ปราศรัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงติชิลา สุดารักษ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงธนิสร หุ้นทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงปยฉัตร ดวงพร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงพรทิพย์ บัวแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงพรนภา ศรีวิลาด

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงรัตนมน ศรีหา

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงอรชุดา แสงมาศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงอริยา ดอนเหลือม

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงอรุณวดี ศรีลาวงศ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายโชคมีชัย ประภาสัย

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาก

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญมาก
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายนิติพงษ์ ยาจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายนพรัตน์ พันปอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายศุภวิชญ์ ยาจิตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กชายศิริศักดิ

์

เยาวศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายศดานันท์ ทองอ้ม

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ละอองทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กหญิงภัทรวดี ใหมทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กหญิงพรทิพา ประทุมวัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงวนิดา อ่างทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงสิรินันท์ ทองอ้ม

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงสุภัทรา พรมธิ

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงปยะดา ชะโลมรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงรักชนก ทราจารุวัด

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงรักษิณา กล้ารัมย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายศุภกิตติ

์

จันทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๔ เด็กหญิงประกายวรรณ
ควรสุวรรณ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายเจษฎา ทองอ้ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงวรัชยา ชืนชม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๗
สิบเอกไกรสุเนตร์ ชินนาค

๒๗/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล็กกล้า

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายศุภวิชญ์ วิชุมา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กหญิงอริสา มะลิงาม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ ทองอ้ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายพีรภาส จันทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กหญิงสุจารี กลินสุคนธ์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายธวัชชัย สุขคุ้ม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายสุระเดช มะวัน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูนุช

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ฤทธิบำรุง

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงกาญจนา จันทะริส

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายก้องเกียรติ วุฒิยาสาร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงสุวรรณา กองทรัพย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงกัตติกมาส ศรีวิโรจน์วงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงรวงข้าว จันทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงเกสริน เพียรค้า

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายอดิศร อินธนู

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตราด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงวนารัตน์ คำหวาย

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายรัตนเดช สุทำมา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายไกรวิชญ์ สุปวัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายธานินทร์ สุขหมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายวีรวุฒิ ใจงาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองอ้ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วเกษ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงสมิตา อินทร์ตา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงรุ่งนภา มณีศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านณรงค์

วัดพระโกฏิสุขสำราญ
 

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงธันย์ชนก คานงอน

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านณรงค์

วัดพระโกฏิสุขสำราญ
 

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายชาญณรงค์ บุญอุ้ม

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ แหวนแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายวิภัช สิงทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายอัครชัย ท่าทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายไชยวัฒน์ นวนแสง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายธีรภัทร พร้อมจิต

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายทิวารุจน์ นิลแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายศุภกร พิมพา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายกฤษกร เกือกูล

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านณรงค์
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงมัลลิกา เพชรชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงพิมนภา ยงกุล

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๖
นายพลวัตร คามวัลย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายอำพล ศิลปกษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ฮุยงาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กหญิงพรสิริ สมัครผล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๐ เด็กหญิงอภิญญารัตน์
สุขสมบูรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงสุพัชชา ทองลุม

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงมาริสา สมบัติวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงวิลาสิณี ระยับศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กหญิงรัชณีกรณ์ อินทร์สง่า

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงอรวรรณ พงษ์สุระ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายตูมตาม ผลประดิษฐ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กชายสุรชัย อุดแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงภัทรธิดา นาลาด

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงทิพารมย์ พูลภิรมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงญัฐณิชา กระจ่าง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงขวัญภิรมย์ พรมพุ้ย

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงแสงมณี หมืนสุข

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงสุวิภา จับใจนาย

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงนำหยก นิสัยกล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กชายภูวดล บุญสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงนุจรี พรสวรรค์คิรี

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญหวัง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ ปุมทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กหญิงสุจิตรา จิตบุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายกฤษณวงศ์ จันทร์เทศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายธนวิทย์ แผ่นเสือ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายกิตติธัช ศรีสุริยะ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ วงศ์มณีใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายณัฐพล สุขเติบ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายพิเชษฐ์ สอนสวัสดิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายจตมงคล สมชอบ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายทวี บุญปก

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายวีราทร มันจิตร

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายมนตรี ปตตายะโส

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายสมพงษ์ เขียววงศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงลลิตา ฮาดสม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา ธรรมวิจิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยนคร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงเขมรวัตร ศิลปกิจ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา สัมโย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงวีรยา ดวงศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กหญิงเกตุมณี ไตรพรหม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ผมน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายประทีป ธนูศิลป

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดมังคลาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายเขมราช คำทา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงกีรณา ทองอ้ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กหญิงวราภรณ์ แรงรอบ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงสาธิกา เดือนขาว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กชายนาเคนทร์ กางหอม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สีดา

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงเกศริน ดวงศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงชุชิตา อินทร์ตา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงสุภาดา มุกดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงกุลนันท์ ทองอ้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงศศิภา อินทร์ตา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะเนาว์ วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงปวีณ์กร ชาติดอน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนาว์ วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงสุรัมพา โพธิศรี

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนาว์ วัดเทพมงคล  

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายอัษฎายุทธ พันไหล

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เปรมปรี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กหญิงจันทิมา ทองอ้ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงชลธิชา สิงห์นาค

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญยัง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กหญิงบงกฏ เดือนขาว

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กหญิงภัทรธิดา ไข่มุกข์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กหญิงมณฑิรา มาโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงรัชนียากร เลาเลิศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงวาสนา อวนศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง
วัดสำโรงราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พูนทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กหญิงเกศชิสา ซิบเข

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กชายชญานนท์ แสงสว่าง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงชนัญญา บุญไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงณัฐกานต์ หัสนา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงปยาพัชร ภาคพรม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายพงศธร เพ็งทะเล

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงพาวิณี สุริวรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงพิณนภา สมนาค

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายพิพัฒน์ กิจทวี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา หมืนพล

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กชายพิสิทธิ

์

แสงปอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กชายภคพล โนนกอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงภัทรวดี เนินกลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กหญิงภัทรา ปองเพชร

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มูลทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายภาคิน บุญทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายภูวนาถ ภูนุภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงมิงกมล

่

สันทาลุนัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กชายเมฆินทร์ เชือไธสง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงเยาวภา วิยาสิงห์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงรณัยชนก สมชาติ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงรัตนาพร พูดเพราะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายวทัญู บุญเต็ม

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงวนิดา สันทาลุนัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงวรรณนิภา ฮงทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงวรัญญา แก้วจักษุ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงวริศรา ภางาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงวาสิตา ทองแย้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กชายวิศววิท ตันแสน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงศิริญญา มณีพร้าว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กหญิงสุชาดา กิงแก้ว

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ เสามัน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สืบวงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ กระสังข์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงอาริญา ไกยสินธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ มีด้วง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงพรมณี แปลสนม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรัทธาธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงพิมพาภรณ์ บุญเสริม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงพนิดา เนินทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงสุชานันท์ บุญเสริม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงสุพิชชา บุญปว

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กชายภัทรพล สืบวงศ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายอนุกูล แก้วกล้า

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๘ เด็กหญิงพิลาสลักษณ์
ตลับทอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กหญิงทิพรัตน์ บุญสุข

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กหญิงพรนภา จำปาทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายปราโมทย์ สมสกุล

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายคณนาถ สีโกตะเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสนม
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๓
นางสาวประภัสสร นามแสง

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสนม
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๔
นายทรงกช ศรีราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสนม
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๕
นางสำลอง ดวงคำ  กศน.อำเภอสนม

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๖
นางสาวเย็นฤดี โพธิเงิน

์

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสนม
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กชายศุภวิชย์ เพ็ชร์มณี

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายปยวัฒน์ กำจร

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายชิตพล ตระกูลดี

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงศศิประภา สระหอม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสนมศึกษาคาร

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ วังกะหาด

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กหญิงธัญชนก ผลฟกแฟง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนสนมศึกษาคาร

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงเบญญพร เรืองแสง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กหญิงธัญนปกร กัสนุกา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กหญิงเบญจมาศ มีภูงา

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสนมศึกษาคาร

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ ทรัพย์โภค

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสนมศึกษาคาร

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กหญิงขวัญชนก บรรณาการ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ บุญสงค์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงมลฤดี รักดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญล้วน

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงกชกร ชัยช่วย

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงวิมลวรรณ มันคง

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงสุพิชชา สุดขันทด

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงปริฉัตร เงางาม

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงพิมพ์สุดา กวีพรสิริพงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กหญิงกมลชนก ก้านน้อย

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงปญญาพร พุ่มบัว

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงภัทรธิดา อินทรวิเชียร

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงวรณัน หนองพล

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายนัทธพงศ์ เชืออินทร์

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กหญิงชนัญธิดา คงสวัสดิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสนมศึกษาคาร

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายประวันวิทย์ กันภัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายพันธวัช ศรีกุล

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กชายอนุชา สอนดี

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กชายธนบัตร เสาร์ทอง

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสนมศึกษาคาร

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงปรีชญา ศรีพรหม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงอธิกา แก้วล้วน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงปริยา ทอนไชย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เพ็ชรพราว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายพรหมมินทร์ ผิวสร้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กชายเฉลิมราช เจริญรัตน์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงณัชชา ประวัติ

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสนมศึกษาคาร

วัดศรีสว่างโคกสะอาด
 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กหญิงปริชญา สวยสะอาด

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายอนุสิต มันคง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายปองคุน ยอดพงษ์พิพัฒน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายวัชระ ทองงาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กหญิงปวิชญา มิงขวัญ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธงพินิจ

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กหญิงอรสา อินทะนัย

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงสมิตา สมพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายจักรพันธ์ เพ็งพินิจ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กชายนพรัตน์ ภักดี

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายภูรินทร์ บุญสุข

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายรุ่ง นันทร้ตน์

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กหญิงกมลวรรณ สมหมาย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กหญิงพรรัมภา สำราญสุข

๒๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กหญิงพนัชกร สารภี

๑๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ แบบอย่าง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กชายธงชัย ศรีเมือง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กชายอาทิตย์ กอดสละ

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงรุ่งนภา แสงสุวรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงกัลยารัตย์ วุฒิยา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงอโณทัย วิเศษศาสตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงดวงกมล พิศภิรมย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงศิรภัสสร ชุมหอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองเบาะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กชายคุณากร พับกระโทก

๐๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กชายพายุพัฒน์ คงนิม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กชายวรัญู สุธรรมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ เรืออาจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กชายจิรพัฒน์ จันเทศ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงศรุตา สนพะเดิม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงจิตรานุช ศรีกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กหญิงจันทร์สุดา จันทรทะโวหาร

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กหญิงนพัชรี หงษ์มืด

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กหญิงเพชรดา พิมมะลี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายชัชนันท์ หาสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง วัดแก้วกุญชร  

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายณัฐพล พุดชู

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเซียง
วัดไตรประชาสามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กหญิงลลิตา คำด้วง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเซียง
วัดไตรประชาสามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงกมลชนก มากมี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเซียง
วัดไตรประชาสามัคคี

 

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายภูมิระพี บัวทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอียอ วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายธีรพจน์ พรหมบุตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอียอ วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายอุดมทรัพย์ ดาศรี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอียอ วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญเพิม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอียอ วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กชายศิวกร จันทร์ลำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอียอ วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายณัฐกฤต สืบเพ็ง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอียอ วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายพีรพันธ์ เต็มปกษี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอียอ วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กหญิงอังสุมาลี ศรีนภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๖๙
นายจิณณธรรม สืบเพ็ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายชานนท์ เหมเงิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายเดชณรงค์ รักษาภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กชายพุทธะ คำนุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายสรวิศ ประดิษฐบุญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กชายออมทรัพย์ แท่งทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงปถยา สมภัดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงณัชชา สุราช

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงพัชริดา คำกระจาย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงมาลินี สุราช

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงสุกัญญา สิมมาตา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงสุพัฒตรา สละ

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทนัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงนฤมล มีแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงอลิชา ผสมสี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงสวรรยา นิเรียงรัมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงกิตติวดี ศรีจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายเอกรินทร์ เพ็งพินิจ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กหญิงวริศรา ถวิลไพร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กหญิงพัชราภา ชัยยิง

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กหญิงปณฑิตา สหุนันท์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงภณิดา สุดลา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงวราภรณ์ แบบอย่าง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์หง่อม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงภคพร ศรีนิล

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กชายกิตติชัย ระดมสุข

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กชายทรงยศ นามประภา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ภูเงิน

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ เจือจันทร์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กหญิงจิรัชญา สุโทษา

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กหญิงสุจิตรา โกวิทยาสกุล

๑๒/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงปณฑิตา คุ้มปรุ

๒๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กชายกฤตภาส ศรีทอง

๒๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา เหลาปญญา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงโสภิตา วงศรี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงรักษิณา ไวยะพันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงชลธิชา ใจดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายธนกร ฉัตรรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายกำพลพัฒน์ นาดี

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงดาปนีย์ ศรีกุตา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงอาริสา คลังเจริญ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา ภูบัวศรี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงขวัญเนตร หวังสุข

๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายชาตรี ฉายสุริยา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กหญิงวิชญาพร สร้อยสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กหญิงบุญยาพร คำผม

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กชายฐาปนพงศ์ ขันแข็ง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ อินทรีย์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ลิสธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๘ เด็กหญิงเพชรประกาย
หวังสุข

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงอังสนา นิยมวงค์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงกชกร กาชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ใจซือ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กหญิงรัตมณี บกหมืนไวย

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงดวงกมล

พระชนะสงคราม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กชายธีรเทพ ภูบัวศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายวสันต์ ล้อมค้อม

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงธิวาพร ศิลพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายณัฐพล นามรักษ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายธีรพงศ์ มูลละ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายพงศธร นามแสน

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายธีรยุทธ มิงศร

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กชายไกรสรณ์ สุฉายา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงณัฐธิชา สุทา

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงนิชนันท์ บุญลาภ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงทักษิณา หงษ์อ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กหญิงศศิธร คณโททอง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงวรินทร์ จันดี

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กชายนที บุญปก

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่เลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายกอบสุข จำรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายนรินธร มานะชีพ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

นอรสาร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงวารุดี เอ็นสุข

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงรุ้งนภา สุพอ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงนิภาพร สะอาดดี

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ คำนุ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ คุณวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายพณิชพล สุขสกุล

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายธนพร ดวงเนตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายธวัฒชัย พิศิลป

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญทรา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงพัชราภา บุญปก

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กหญิงเพชรรุ่ง ลาทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กหญิงศุภกร แสงทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายตะวัน พิกุลทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กหญิงพัชราพร ทุมทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ พวงศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงสุกรานต์ดา จันทร์ภิรมย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายณัฐกรณ์ นาดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๕๙
นายรติกร จันทร์แจ่ม

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๐
นายเจษฎา ต้นทอง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๑
นายอภิชาติ พิมพ์น้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๒
นายไชยวัฒน์ นาคมณี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๓
นายพิทยาธร สีมาทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายสุรยุทธ เครือแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายนพณัฐ มหาราช

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กหญิงชนัญธิดา แ็ข็งกล้า

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กหญิงวรัทยา ธรรมดิษฐ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายพิชัยยุทธ เท้าไม้สน

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายวรวิทย์ หนองสิงหา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงอรยา พุทธานุ

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงนันทภัค ยิงกล้า

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ว่อนตะคุ

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร หินเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กชายณัฐพล เหล่ามาลา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กชายธีรเดช คำผม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กหญิงโชติกาญจน์ จันทร์ส่องแสง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายธนพล ดัดถุยาวัตร

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายภานุพงศ์ สินชัย

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายพิเชษฐ์ไชย หวังสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายจีรพงษ์ ชัยยิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงปยภัทร จีนเจือพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กหญิงนันธิตา ชัยยิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงยุวดี สุวรรณทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายนนทวัฒน์ บำรุงตน

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กชายกิตติกวิน ผาสิกา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กชายทนุธรรม เกตใส

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ชัยสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงอรปรียา หงษ์อ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กชายธนากร หางสลัด

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ใจกำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กชายสุธีกานต์ ทองสา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายธนาธาร จันทร์ชะนะ

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองมาก

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงพวรรตรี สายแสง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงวันวิสา สีสว่าง

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กหญิงสรรัตน์ กะการดี

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงเนตรชนก บุตรวงค์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กหญิงหยาดทิพย์ มากดี

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขมัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายวรฤทธิ

์

ชัยจันทึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนดวน วัดจำปา  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายธนภูมิ เข็มพุดซา

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายคมสัน สีงาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายชยางกูร ขรุรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายเมธา ยินดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กชายจำนงค์ แก้วล้วน

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงจิรัชยา สุธรรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงกรองทอง กล้าแรง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศุภผล

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงสุภัทรา แก้วล้วน

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงสุตินันต์ ลำเลิศ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายศรายุทธ เอิบสุข

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กชายศุภณัฏฐ์ เพชรอำไพ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงวรางคณา แผ่นแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือมัน

้ ่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทรสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สินโท
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงชริญา บุญจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กหญิงแพรวา ตรองจิตต์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงศิริณญา สาธุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ แสงแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กหญิงศิริพิมพร พละศูนย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กหญิงธนัชญา คุมดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงปุญญิศา จำปาจีน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงพิชญ์ชนก มะลิงาม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กหญิงกวินทรา เรียบร้อย

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงสุทธิกานต์ แก้วกัญญา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พิมพ์ทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงกุลชาติ สีดำ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงขวัญแก้ว บุญใจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายจักรพันธ์ บุญสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายจักรภพ บุญสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงจิรกานต์ พรหมบุตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงช่อผกา นามสว่าง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองมาก

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงณัฐธิชา มีหลง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กชายณัฐนนท์ พันชวะนัส

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงณัฐริกา ทอนชัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงดลธิดา กล้าแข็ง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา กรงสันเทียะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายธมกร ไชยพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงนวลดารา สีดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงนันท์นภัส กฤชกระพัน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๓ เด็กหญิงประกายดาว อินทร์งาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กหญิงปวีณา นิลจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กหญิงปาริชาติ หาสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กหญิงปยะดา ดวงแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กชายพงษ์ธวัช ศรีจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

แสนสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงพลอยชมพู แรงหาญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายพีรพงษ์ บุญครอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายภัทรพล ชินนะโชติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กหญิงวันวิสา บำรุงตน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายศมกร เถาหอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายศรายุทธ ปาสานำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงศศิภาตา วังสะอาด

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงศิริกัญญา วงค์เบาะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองสันติ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายสหสวรรษ สีดำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงอธิตา จันบัวลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงอลงกต บุญทัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงอารยา ศรีนิล

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กชายกิตติธัช บำรุงนาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๔
นายขจร เพิมปญญา

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กชายชาญณรงค์ สะสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ รืนเริง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายอานุภาพ โสมนัส

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงกิตติยา นามสว่าง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๖๙
นายทองแท้ ดวงใจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กชายเตชวัน นามวงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กชายวัชรพงศ์ จันทร์โค้ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงประภัสสร คำงาม

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงพัทราภรณ์ ธิราชรัมย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงสายเพชร ศรีงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายปรเมศ เดชผดุง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๖
นางปทวรรณ จุทาไทย

๑๐/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๗
นางสาวเกวลิน สำเภาดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กชายณัฐพล บุญหมัน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายปฐมพงษ์ เสถียรวงศ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีโสม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กหญิงปยธิดา ศรีสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กหญิงกัลยา ยอดจงรัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงนรินทร์ธร ยีสุ่นหอม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กหญิงกชพร สุขสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ฉลาดดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงลลิตา พรมประโคน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กหญิงมรุกัญญา แพไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กหญิงอรณิชา แก้วหอม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กหญิงอรอินทุ์ ตำปาน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายทินกร อ่อนศิลา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายนวพล พันธุ์มี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายบวรศักดิ

์

โสดาจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายภัทรภณ คงสุข

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายภูทฤทธิ

์

นิลเทศ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายสถิตคุณ เมาหวล

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงจิรนันท์ พรหนองแสน

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กหญิงณัฐวดี สาคร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงธัญศิริ พรมมาก

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงสุภัสทา มังคละเเสน

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงพรรณิภา คำลอย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงวสุนันท์ จันทนันท์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีวงษา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงอลิตา รุ่งเรือง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงศศิประภา จันทะขาล

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงอชิรญา วงษ์ทำมา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ ฝายเทศ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายธเนศ พรมบุตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงเบญฑิตา เอกสันฐาน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ พรมบุตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงเพ็ญทิวา สินเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายนพพล เทียมทัน

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายมงคล สง่าศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กชายอายุษ สังสีแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงศรัญญา อินอุไร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงวิศรุตา พรมุลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กชายธนวัฒน์ ชัยรัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงสาริกา เหนือศรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายธรรมาธิเบศร์ กวดไธสง

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กชายสมชาย เกตุไธสงค์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กหญิงจิราพร จงพูนศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ขจรศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงปนัดดา ญาสุบิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กหญิงพรพิมล คำเปล่ง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายกฤตภาส เขจรดวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายธนากรณ์ สนิทพจน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายธนภัทร สีกันหา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายวีรพล ภาพิรมย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายเอกพล รอดสุโข

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ สรรพศร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงกรกนก เปรมชู

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงนิภาวรรณ อุดมพร

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กหญิงสุพัชชา บุญสงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตันวิยะ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายธนบูรณ์ ทุมขอน

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กชายรัชชานนท์ สัตย์ฌุชนม์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายศิวัช จิตไทย

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงวิไรพร กันหฤกษ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงสุพรรณษา บุญโสม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงสุภัสสรา ยอดผล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กชายชัยกฤต เกียรติสุข

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายธนกฤต ฤทธินวล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายปณณวัฒน์ เพ็ชรกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กชายอนุสิทธิ

์

เดชบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายเอกภพ ยอดดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงกัญญาพร ภูวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กหญิงนำฝน แก้วอรสาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กหญิงเบญจพร แข็งฉลาด

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ รักกุศล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กหญิงอภิญญา เดชบุญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายแมทไทร์ โบวอเตอร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายชาญณรงค์ ศรีงาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายชัยชนะ เตียงชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายถิรวัฒน์ ยอดผล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายวัชิราวุธ ยอดผล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายสุวิชา ศรีมันตะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายสุรชัย แก้วกัณหา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงปภาวี เดชบุญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงพรพิมล เชือคำฮด

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงปานดาว จือศานติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงขวัญฤดี สมรูป

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงนงนภัส สีเขียว

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ รูปงาม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายภานุเดช เสามัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กชายภูวดล ไกรงาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปจยะโคธา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กหญิงเบญจพร เอกสัณฐาน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กหญิงสุจิตรา สมรูป

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายสิทธิโชติ โพธิศรี

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงชลิดา สมรูป

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กหญิงณัชธชา การจันดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายไพศาล พุฒนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายสุรวิทย์ ปจยโคธา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงอังศุมาลี นันทะพันธ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กชายธนัช เอียมเวียง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กชายบัญชา มะลิต้น

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กชายศุภกร กองณรงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายเกษมศักดิ

์

สอิงทอง

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายเพชรรัตน์ ลัทธิน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คงโสมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายธนพัต เอ็นดู

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายภูธเนศ เอือนไธสง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กหญิงสุตาภัทรธ์ โพธิแก้ว

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายครรชิต ชืนสบาย

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายภูรินทร์ สิทธิวงศ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงชนิกานต์ สุวรรณโคตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กหญิงยุภาพร ยีจอหอ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ อานไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๘๙
นางสาวชนัญศิดา สายทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายระพีพัฒน์ ชุยรัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุข  

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายอชิระ โทวันนัง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุข  

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงพิชญาภา แพงภูงา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุข  

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงจารวี สมสวย

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุข  

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงจันทกานต์ กระแจะจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ อิสระโร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะทะ
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กหญิงคันธารัตน์ ติตารัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายนิรุธ บุญมา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กหญิงณิชกานต์ อะโรคา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงศศินา วงศ์อุดทา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายบรรณวิชญ์ บุญหาร

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงจิราพร บุญมา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กชายศิรวัฒน์ ใจงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงศุภวรรณ ผาทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๔
เด็กชายปยะชาติ ไกรงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เดชบุญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงพรสวรรค์ เชตุพงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กหญิงสุทธิตา นามสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กหญิงอภิสรา จันทรา

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงวนิดา เอือนไธสง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุธรรมมา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กชายโชติพงศ์ กระแสโท

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กชายนนธกรณ์ ทองมาก

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กชายศุภัช รักเพือน

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กหญิงกรนิกา ทุมทอง

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กหญิงมายภัสรา ยิงรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กชายณัฐพงษ์ หันตุลา

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงรชนิกร พานทอง

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กชายจีระวุฒิ คำดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กชายสมภพ บุญภา

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงชนกนันท์ สมรูป

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบือง

้

วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กหญิงกระรัตเพชร คณะกูล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กหญิงปาณิศา สุขพรม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายโพชฌงค์ มาดี

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายอธิภัทร พวงศรี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุพเต

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กหญิงสุธิตา เจริญพร

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กหญิงวิจิตรา เส็งแข่งขัน

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงณันวิพา ยันต์ทอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงกรกมล เทศธรรม

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงเมษินี บุญบัวลัย

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงสุนิษา มาดี

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายไกรภพ ทองสุข

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงภัทรพร หนูกิจ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยสิทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงปุณยาพร บุญถม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงพรชนก ดอนเหนือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงปญาดา บุญไส

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงพรทิพา ไชยรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงสุพรรษา บุญศรีทุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงอรปรีญา โถทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กชายพร้อมสรรพ์ จุปะมัตตัง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กชายสิทธินนท์ ผันผ่อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปาดวน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สังสกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กชายณัฐพล บุญปก

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายธีรเมธ สุดดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายระพีพัฒน์ มะณีลำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายวราวุธ แก้วพวง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายภานุวัฒน์ พาลอุ่น

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ อนันเต่า

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กชายมนัส เกิดกิงจันทร์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงสุชาดา เคนนำเทียง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กหญิงอุมากร เถาว์ที

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงบุรฑริกา ทวีทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงวิมลพรรณ นามฝาง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กหญิงภัทรธิดา เหลานาเลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงนาตาชา ทริปเปอร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กชายเทียนชัย จุปะมัตตัง

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กหญิงจตุพร พาลอุ่น

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงเขมิกา ประทุมมัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงทิพย์วานี ยืนศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายสรณ์สิริ โชครัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงจริญญา สุขแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ปาดวน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กหญิงเบญจรงค์ ศรีลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กหญิงวทันยา ยิมยวน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ นิแพง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายภานุเดช เกิดกิงจันทร์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายวรเมธ พิมพ์ตะคลอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ อ่อนพา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กหญิงชนม์พรรษา สุรถาวร

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงอรทัย สุขดาษ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายกฤษฎา สุขดาษ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงกัญจนพร พวงศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญครอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ บุญตา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กชายสรายุทธ มันคง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กชายนิติพงศ์ สร้อยเสน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ กระจ่างจิต

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงกัญญาภัค เสียมเงิน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงศิริวรรณ สุรถาวร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงสุชาดา ศรีพรหม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงสุนิสสา สุรถาวร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงอัมรา สีหราช

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กหญิงรินรดา ดงจำปา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายจักรพงศ์ สุขษาเกษ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กชายจิราพัฒน์ แก้วทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กชายชิตพล คำทา

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กชายธนพล แก้วศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายธนาวุธ จันทร์สีดา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กชายมนัส สมานมิตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงชนาภัทร สุรถาวร

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงชลินดา ด่านรักษา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กหญิงนภัสสร ศรีโสม

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กชายจิรพล งามพิลา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายพีรพงษ์ วิชาแหลม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กชายธีรชัย แก้วศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กชายภูริวัฒน์ ประทุม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองแช่ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงวีรยา ดวงแข

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายธีรไนย สิงห์คะ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายสิทธิกร วัดบัว

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายณัธวุฒิ เหยียดรัมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายชาคริต ศรฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ อินทะนัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงมัสติกาญ สังวาลย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงจิราพรรณ อินธิพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนหาญ วัดขุนหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายญาณาธิป นามณีชม

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายรสินทรา โพธิล้อม

์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายธีรภัทร ฤกษ์งาม

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กชายเพชรนคร น้อยทำ

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กชายณัฐภัทร ไพรสวรรค์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กหญิงมิรันตี สงวนแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงศศิมาภรณ์ คำมิทัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กหญิงรักษิณา จ่าพุลี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา หวังวก

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงอภิญญา บุญหลัง

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงปาริตา จันทร์น้อย

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงกุสุมา วรรณธานี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงธันยกานต์ สืบสอาด

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กหญิงปยมาศ บุญสอาด

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงชมพูนุช บุญจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กชายพายุพัฒน์ แสงจันทร์คง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กชายภนาวิณห์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญพิทักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โมกหอม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบืองใหญ่

้

วัดโนนสูง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กหญิงพรรณดา ดีมาก

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเบืองใหญ่

้

วัดโนนสูง  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายปรมีย์ บุญปก

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร วัดบ้านทิพย์เนตร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายประสบโชค คำสิม

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร วัดบ้านทิพย์เนตร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กชายรวิภาส ศรีสมบูรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพิมาน วัดพิมานพิพิธธรรม  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กหญิงสุชัญญา ปกการะเน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพิมาน วัดพิมานพิพิธธรรม  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงพิชามล แตะอินรัมย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพิมาน วัดพิมานพิพิธธรรม  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายคุณานนต์ เขมาทานต์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กชายจักริน เงินประโคน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสนาบุญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กชายทินกร จันทา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายณรงค์กร ชินรัมย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ภิญโญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายธนพนธ์ อุ่นพิมาย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ เทียงตรง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กชายสรณ์สิริ ชูบุตร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงธารีรัตน์ จ่าพุลี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงนิพาดา หยิบรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงรุจิรา โพธิล้อม

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ดลคิด

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีดวงใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เหยียดรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงอารยา ดีเวียง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ แสงจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายวรเวทย์ หลงหลัก

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายเอกรัตน์ มุ่งคุณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงไอริณ คงเทพ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงวราภรณ์ มาขุมเหล็ก

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กหญิงวิรัลยุภา พันธ์ฉลาด

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงชยาภรณ์ มาลิตร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลพศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงเอวิตรา บึกนันตา

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงพลอยชมพู โสสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงเปรมวดี เกิงนอก

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางชุม วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กชายภูมิรินทร์ ทองอาษา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายสันติภาพ ตะเกิงผล

้

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กชายธีรเทพ ชังทอง

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กหญิงสุพรภิมล เกิดนาน้อย

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กชายกิตติพศ แก้ววิชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายวีรวัฒน์ บวรรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กหญิงเอวิตา เกิดสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กหญิงผกามาศ งามเสมอ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงชวัลรัตน์ แสนกล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงอณุภา เพชรสุระ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงอัญญาณี พรมนัส

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทองริมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงบุญร่วม ชัยโย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กหญิงธินัดดา ทองแช่ม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กหญิงธัญนุช ขุมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กหญิงบุผา ขุมทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กชายพรชัย สานนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กชายวรวรรษ แสงลำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงสุวรรณี รักชอบ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงกาญจนาพร คำบาล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กชายชินดนัย สูงเนิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงชลธิชา จินดาศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงบุราคร คอนเพชร

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กชายธนานุวัฒน์ บุญมี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

อินสำราญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายศิรศักดิ

์

แสงงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูมิสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงชลดา ชาชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กหญิงปยธิดา สาสังข์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กหญิงแพรวา สังวรณ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงสุกัลยา สืบสุนทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงอารียา ทศพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ นาคสุวรรณ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กหญิงฉัตรกมล หอมหวน

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงฐิดาภรณ์ ถัดถาวร

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๕
นายพงศธร งามสง่า

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๖
นางสาวเมธาวี ร่มงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงศุภนิดา กระแสเทพ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดบ้านระหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กหญิงณัฐธิชา คำอ่าง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดบ้านระหาร  

สร ๔๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายอธิป ศรีพรหม

๑๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงฐิติพร บัวโต ๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กชายณัฐภัทร ดาทอง ๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายนันธวัฒน์ มอญวงษ์ ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ ปานทอง

๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๔ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ
ทองทับ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ดีขุนทด

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กชายพัชระ ภูวาดสาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายภูธเนศ หัดสิม

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงมีคณา หวังชอบ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงณัฐพร เอติรัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กหญิงพิชญาภา ชาวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงอัจฉราพร สุวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายณัฐภูมิ เอติรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายภูริภัทร เพิมผล

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กชายนัฐกานต์ ศรีเพชร

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กชายภูวนัย หักขุนทด

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชอบลคร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กหญิงปยธิดา คำใบ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กหญิงภัทธิราช พวงจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงสุทธิกานต์ สมหวัง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายขวัญชัย ทาทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายจักรินทร์ ทาทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายชัยยา ละอองทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงกัญยาณี พ่วงประทุม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กหญิงจารุนิภา พันเถน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงปณิตา สาแก้ว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงแพรวา สายสมบัติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กหญิงมณธิชา

อมรประภาธีระกุล ๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กหญิงอลิษา วรสาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๒๙
เด็กชายรพีพัฒน์ นามวิสัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๐
เด็กหญิงอังคณา ผลคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๑
เด็กหญิงอังคณา สมหวัง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงอัญชลี ปานเพชร

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงเปรมสินี สีกาลัง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายชัยวัฒน์ พัลวัลย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายธนพงษ์ ใจกล้า

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กหญิงคัทลียา จำเริญดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กหญิงระวีวรรณ มะลิลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายชัยกาญจน์ สมหวัง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ บุญมี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายธีรวัฒน์ ปะนามะทัง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๑
นางสาวดวงพร สุขะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๒
นางสาวพัชรีพร ดีแซง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กชายนนทพันธ์ สำเภาพงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กชายชาญดนัย กะการดี

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กชายอธิคม อยู่เย็น

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กชายสุเทพ มีสะอาด

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายชุติวัต พวงจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายภควัต อยู่เย็น

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงศิรินาถ มียิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงปุณยวีร์ บูรณะ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กหญิงศิริกานต์ พวงจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กหญิงจารุวรรณ พวงจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายมานะ มะเดือ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กชายสุมนัส สมเสร็จ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กชายพีรพงษ์ เพิมสุข

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กชายจิรวัฒน์ กุลมร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงภีรดา พวงจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงณัฐพร สระหงษ์ทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงพรรณิภา พวงจันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กหญิงกุลจิรา ผสมทรัพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กหญิงกุลธิดา จงจำ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายธนากร สมานมิตร

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กชายพิชัย ไกรเพชร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ ไกรเพชร

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายกฤตภัค สาแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กชายพัฒนชัย ไกรเพชร

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงศศิประภา ทองนรินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงสุภิญญา พวงผ่อง

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กชายจตุพล พรหมบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กชายธนาธรณ์ แหวนเพ็ชร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กชาย ว.วราพล อินทร์ชำนาญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายชนะวีร์ ศัตรูพินาศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายปยพงษ์ หมวดสันเทียะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายธนารักษ์ ภาสดา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กหญิงจิรัชญา อุตส่าห์ดี

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายสิทธิชัย สืบอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายพีรศุภ แก่นนาคำ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงดารุณี เครือวัลย์

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๗๙ เด็กหญิงพิลาสลักษณ์
เหลาคม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงมนฑกานต์ สืบสุวรรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กหญิงสุกัญญา ดาศรี

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กหญิงอิงฟา ดาศรี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กหญิงรัชนีกร เครือวัลย์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงนันทิชา ดาศรี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายฐานทัพ ดวงศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงเกวรินทร์ อินตาโย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กหญิงนุศรา เพชรประทุม

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กหญิงปวีณา พละสาร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงยุวดี บุญครอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงอภิรดี ยอดสิงห์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กชายธีรวุฒิ เกตุศัทธา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กชายบุญเจริญ เครือวัลย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงกรกนก ดาศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กหญิงนัยเนตร ประดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงอภิชญา ดาศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เครือวัลย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ดาศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กชายนพดล ภาสดา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กชายสมพงษ์ ดำเนินงาม

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงปวีณา จิตสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๑
นายจันทรา ภาสดา

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๒
นางสาวกัญญาวีย์ สร้อยเสน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๓
นางสาวอรทัย โสภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กหญิงพัชรี ศรีเสาร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงนวลพรรณ ฉิมรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขจิต

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงอรปรียา ยาวรัมย์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ประจวบสุข

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายศุภโชค ประจวบสุข

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงอาทิตยา ก้านอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงอภิญญา มาลัยทอง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงยุวรัตน์ นิลจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีทับ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กชายรัฐภูมิ ระยาย้อย

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงนิติพร บำรุงจิตต์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กชายศิริพงษ์ ดีสะอาด

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายวีรเทพ พิมพ์สิงห์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายสันติ มหาวงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายอมรเทพ เจริญศิริ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงธีรดา จงรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงอุมาพร สุขจิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงมณีวรรณ ทองเหมาะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงนริสา บาลแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กหญิงกรกมล เจริญรัมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายปรียวัฒน์ จงทิพย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายอภินันท์ เครือแย้ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงสุชาดา ศรีผุย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายพัทธนันท์ จงใจงาม

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายธนดุล แสนกล้า

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กหญิงสุมิตตา ศิริสุข

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กหญิงสิริยากร บุญครอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงนริศรา ระยาย้อย

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงเมย์ธิชา ศาลางาม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงวันทนา ก่อแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงรุ่งนภา สีสันงาม

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กหญิงรจนา ยาเพ็ชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กชายอิศรา พันธ์พงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงกฤษติยา รัตนพลแสน

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กชายพุทธา สายกระสุน

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายจิรโชติ สุขจิตต์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายศุภกร ศาลางาม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายนันทกร คำทา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายจักรภัทร สายกระสุน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายพงศกร ศิริจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายณัฎฐกรณ์ สายกระสุน

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ สารพล

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายธีรเทพ หนนันท์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กหญิงดาวิษา พรหมนัด

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงตรัยรัตน์ จันทรักษา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กหญิงนำเพชร ระบาเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สายกระสุน

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงสิริญา สีขาว

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กหญิงฤชากร สายกระสุน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงชวัลรัชต์ อัทธเศรษฐ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงกชกร สายกระสุน

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายภูมินทร์ คงทอง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายธนกฤต เรืองโสม

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายศักรินทร์ บุญเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายอภิชาติ ได้รอดดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายนิรุช นิโรรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ดาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายธนพัฒน์ คำมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองบุญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงธัญสุดา สามารถ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงพรพนา สายกระสุน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กหญิงสุนิสา จำปาทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กหญิงปยะพร สีดี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายศิวกร ว่องไว

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายพชร แย้มเม่น

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายธอมัส บิลล์แมน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายสหศักดิ

์

ภูแสนงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายสัญญา ไสว

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายกันตยศ จำปาทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายธรรมวัฒน์ ดาศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายวัชรพงษ์ ยีหวา

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายวีรพงษ์ ยีหวา

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายจันทวัฒน์ ดาทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายชัยยุทธ สายกระสุน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายตรีภพ แสนกล้า

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงมริสรา บุญยงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

สิงห์ทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายฉัตรชนน์ สืบเสาะเสมอ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายชนแดน จันทร์สระน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

มีละภักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายสุธิพงษ์ พุ่มโสภา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายอดิศร เสาทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายอินทัช บุญปุย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กหญิงกรรณิกา สิงห์เงิน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กหญิงเจริญรัตน์ บุตรทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กหญิงชนัญชิดา กองคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กหญิงชลดา สวากัน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงฐิติพร ภาคพรม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงณฐวรรณ ธรรมเนียมดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงณิชาภัทร เพชรสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงนิชา สมดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เพิมแก้ว

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงปฎิญญา สิทธิสอน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงปทวาริณ หอมเนียม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงพินญดา บุญเต็ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงภัทราวดี สุดหาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงมุกธิดา โชคเกิด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เอียมภูงา

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงสโรชา นุชประโคน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กหญิงสุจิตรา ร่วมทวี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กหญิงสุชญา เพิมแก้ว

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กหญิงอติมา ศิริสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงอพัสรีย์ บูรณ์เจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงอภิรมย์ ชาวนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายกรวิวัฒน์ สายแสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายกรวีร์ พิมลี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายจักราช บุญปุย

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายชยพล พรหมศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายธนกร ฤาษี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายธนวัฒน์ คำงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายธรรมธร ดาวเรือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายประชา ภาคพรหม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายพงศ์ วงษ์พานิช

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายพงศกร กองสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายเพชร วิชายง

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายวรากร ศิริพจน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กชายวิรัตน์ สุขตุ้ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายศุภมงคล วงษ์เจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายสหรัฐ ธารประเสริฐ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กชายสุริยะ บุญตา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงกติกา สังคะโห

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงกนกนิภา ศักดิศิริ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กหญิงชลลดา ผลอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงณัชชา รัฐอินทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงนัฐญา กล่อมกามิฬ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กหญิงเบญจพร เสกแสร้ง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงปลืมจิต

้

วงษ์มา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กหญิงพัชราภา ศักดิเติบ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงเฟองฟา ราชศรีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กหญิงมุทิตา แสงมาก

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กหญิงรุจิรา บุญทะลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กหญิงรุจิราภาญ์ บุตรกาล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงวาสนา บุญยงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ สอนสำแดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กหญิงศิริพรรณี ศรีสุธรรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา กาดำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเต็ม

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กหญิงสุภาวดี คงหาญ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กหญิงสุวรรณา กาดำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายกฤตศักดา โสระชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กชายชินวัฒน์ นวนจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายฐานากร เงินยอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายธนาวุฒิ เสียงใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กชายวิชา พวงเพชร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กชายวีรพล มูลทุลี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงณิชากร นำบุ่น

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ทองเหลือม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กหญิงธัญชนก พริงเพราะ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงปาริชาต ชำนาญหมอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กหญิงพัชระนันท์ แสนบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงพิชญพร ศรีสด

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ผกา เงินจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กหญิงภัสรา โปรัมย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงลลิตา ดวงพิมพ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงละอองดาว ขันนอก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงวรรณิดา เกตุจุฬา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงวาสนา คูเรืองหลำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงอรณิชา กองสุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงอรทัย เมืองจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงอรนภา พิลาศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กชายกิตติ เติมกล้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อารีเอือ

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชีพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายภัทรพล น้อยคำกอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายรุ่งกิจ เพิมแก้ว

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายวิศรุต สอนแสง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กชายสิทธิชัย ผาจีบ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ หอยสังข์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงชมพูนุท อินเสก

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงชลดา พลอยรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กหญิงญาณภัทร ไหมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กหญิงนันทิตา สินทรุนัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงปยธิดา อะเนกศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กหญิงยุวตาล จำปาแดง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน จารัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กหญิงวิลัยภรณ์ ทองร่วม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กหญิงศิริพร อนุกูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กหญิงสายธาร ตุ้มจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงสุธารินี บุญสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงสุพรรณษา หงษ์ทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงอารีวรรณ เทพนม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงอินทิรา ปราบสูงเนิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงศุภากร เกษอินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กชายกิตติ มะลิซ้อน

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กชายธีรเดช ยางนอก

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงจันทิมา กล้วยทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงชมพูนิกช์ อุ่นจิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงญานิศา ลาวลุน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กชายกริษนัยต์ กรัณย์จิตวัฒนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กชายกิตติธัช เหิมฮึก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กชายวัชรพงษ์ แก้วกัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์ พึงโสภา

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงปาลิดา พุทธพงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงปาลิตา บุญเพ็ง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กหญิงวิพรรณมณี สร้อยจิตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายบัณฑิต บุญทะลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กชายสหรัฐ วงษ์งาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงณัฐฐาพร สมศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงปาริสา ประสมพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงปยะรัตน์ หมืนสาย

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายจักรภัทร พงศ์เศษฐมาศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กชายทิวายุ มาจันทัด

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กชายแสงอุทัย ไกรดำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กชายอภิชาติ บูรณะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สาธร

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา คันชังทอง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กหญิงปวีณา โฉมศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงศุจินธร พวงมาลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายธรรมวิทย์ บริดดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงธนวันต์ ภางาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายวีระภัทร เอ็นดู

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กหญิงฐิตินันท์ เจือจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายชิตพล บูรณ์เจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายกฤษณะ กัญญาบุญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายวีรวัฒน์ บูระณะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กหญิงชลิตา เฟองสท้าน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกษอินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กหญิงภานุชนารถ สุระสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กชายจิรวัฒน์ บึงไกร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กชายณัฐพล บุรทร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กชายศุภสิน หงษ์นัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กชายสิริภาส บุญโยดม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กหญิงพริมา มีแสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ คันชังทอง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๐
นางสาวรุ่งตะวัน เสมาชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๑
นางสาววรรณิศา ขันตรี

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๒
นางสาวสุกัญญา วันดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๓
นางสาวแสงระวี จันทร์ภักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๔
นางสาวอรุณรัตน์ ชมโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๕
นางสาวศศิธร จันทร์โท

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๖
นางสาวศศินา มะลิงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๗
นางสาวศิรินภา จันทคาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๘
นายวีระยุทธ ไชยปญญา

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๓๙
นางสาวสุนันทา แหวนดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๐
นางสาวมนัณญา เหลาคม

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๑
นายปริญญา สุขสกุล

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๒
นางสาวณัฐวดี สาธร

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๓
นางสาวสุชาดา ภางาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๔
นางสาวเกษรินทร์ ยอดชลูด

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๕
นางสาวกรรณิกา คงยิงหาร

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายจีรภัทร บุญเจียม

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กชายณัชพล ดาทอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กชายณัฐวัศ มาลีหวล

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กชายธนพงษ์ นามมงคล

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายธนภัทร สอนสงคราม

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กชายธนาคม จันทร์นวล

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กชายนนทัช ประคตสุคนธ์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายนัดตพล สมชอบ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กชายอภิสร พรหมบุตร

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงจิดาภา ยวนใจ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงญาดา ภูลาด

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงตันหยง จันสุข

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงนัชชา มะลิซ้อน

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงปาริชาต สมชาติ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน กลุ่มจันทึก

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงภัณฑิรา ภิลาศรี

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงวรรณนิษา ยุงประโคน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงสริตา แจ่มจำรัส

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงสุพพัตรา คงยิงใหญ่

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงอิงฤทัย บุญประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงรินรดา สุขแสวง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงชลธิชา อำภาวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กชายปราบ ขอชัย

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ มนตรีโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายธนาธิป ปตตาระโพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กชายภูวรัฐ หาญสุวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กชายสันติสุข ชอบเสร็จ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กหญิงขวัญข้าว บุระทอน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายไกรวิชญ์ น่าชม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กหญิงพันซ์

้

ใจสว่าง
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงมุกมณี พุทธพงษ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กชายณัฐภัทร ชูเกลียง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กชายโกวิทย์ นากอก

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กชายสุปรีชา พาหา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายณัฐดนัย กระแสโสม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงนรีภรณ์ ซ่อนกลิน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายศุภเสก ดีอ้อม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายอภิชญา เสาไสย์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายธีธัช พืนชมภู

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กชายกรินทร์ นาเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กชายกิตตินันท์ แสนนาวา

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กชายเฉลิมชัย ศักดิศรีวัน

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายกรกฎ แก้ววัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงปวีณา สังสมานันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ได้เห็นตอบ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงอภิสรา แก้วดวงตา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายประกอบแก้ว ศรกุพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายณัฐศักดิ

์

คำผล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กชายอรรถนนท์ คำผล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงศุภณัฐ เสนาะวาที

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงรุจิรา ธัญเหม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อาษากิจ

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กชายชันษา บูรณะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กชายธันยกร สายทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายทักษิณ ทองทวี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายรัฐพงษ์ สุขบรรเทิง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายฉันทิศ สุขแสนสี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายพัฒนากร วงค์ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กหญิงฟาใส สังเกตกิจ

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงอภิชยา แจ่มใส

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กหญิงสายรุ้ง ศาลางาม

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กหญิงชาลิสา ทองอินทร์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงสุกานดา บุตรดี

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์สำราญ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงตะวันฉาย กองสุข

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กหญิงณภัชชา งามเลิศ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงต้องรัก เกตุหอม

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กหญิงอินทิรา ห้าวหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงวราพร ประจวบสุข

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงปณธิชา วงค์เจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กชายจักรเพชร งามเลิศ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงวิลาสินี แฟงคล้าย

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กชายสิรายุ ศาลางาม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กชายวุฒิชัย โพธิจิตร

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กชายอภิลังการ ยอดมีศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กชายกิตติพงษ์ จิตอำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ อรรถสาร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงสุพรรษา วงศ์ษาหลง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กชายธีรเดช ใยเม้า

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายสรวิศ ปอยทอง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กชายสันธาดา เหมือนปน

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กชายเจษฎา คงยิงหาร

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กชายเสกธการณ์ สุดละไม

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กชายคณิศร คงตุก

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กชายเฉลิมชัย พูนบางยุง

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กชายวรวิทย์ สุขสำราญ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กชายภมร รอดจิต

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายศรัญู ศรีเพชร

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กชายวีรภาพ ทองอินทร์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กชายวีรพงษ์ เข้มแข็ง

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายนพัฒน์ชาย เสียงลำ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กชายพีรวัฒน์ ปลืมกมล

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงนันธิดา ยัวยวนดี

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงมินท์ตรา สุขศรีเด่น

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองปลัง

่

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงณัฐิฌา เหมือนปน

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงจิรสุดา สุขเจริญ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงภัทรวดี ปอยทอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กหญิงจีราวรรณ บุราณรมย์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กหญิงไอริณ ศรีตะแกะ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงอรวรา วิเศษวงษา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ อนุวงศ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายกิตติพัศ ชะเมียงชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

เปนตามวา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายศุภกฤต ยามดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงพชรพร แจ่มฟา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กชายธีรเดช หล่อทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กหญิงธนธรณ์ ฐานสมบูรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงพิยดา รานุช

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงชมพูนุช เอ็นดู

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กชายธนานันต์ ศรีเพชร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กชายอานนท์ อารีเอือ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงสโรชา สุรสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงศรัญรัตน์ จันทร์หอม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงสุภาวดี บัวสอน

๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงนิภาภัทร ศรีเมือง ๕/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงวันวิษา จำปาทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายเสริมศักดิ

์

แจ่มฟา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายจารุภัทร พวงจำปา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กชายบุณยกฤต จิตรคง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายศรัณยู นาคม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กชายสุรวุฒิ จำนงดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายโสภณ ทองเหลือม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ มะลิหวล

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงสุชานาถ อำมินทร์ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กชายศรัทธา แก้วปุม

๑๗/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กชายวีรภัทร จันทร์ทอง

๑๐/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กชายฐากร ซ้อนศรี

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กชายบุรพล มาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กชายกมล ชาวสวน

๒๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กชายไพรัช กลินหอม

่

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กหญิงสุจินันท์ พิมพ์เก่า

๒๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงปาริชาติ จิตรคง

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กชายอติกานต์ ผลอุดม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายปยะนันท์ ขาวงาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กหญิงปนัดดา นิลนาฏ

๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา บูรณะ

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กหญิงธัญธร อินหา

๑๙/๑๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กชายจิรายุส วิชัยวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กชายชัยวัฒน์ สุขใหญ่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กชายวีรยุทธ พิศเพ็ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กชายเอกวิชญ์ สุขแสวง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๘ เด็กชายเกษม สิงห์เงิน
สิงห์เงิน

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กชายปราโมทย์ สร้อยจิตร

๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายดุษฎี ขาวงาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายศุภวิชญ์ กำจรกลาง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายทีปกร การงานดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงสิมาพร มุมทอง

๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กหญิงปญฑารีย์ มุมทอง

๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กชายภูวดล ดอกพุทธ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงพลอยลดา ทองนำ

๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงปนัดดา เจริญสุข

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านราวนคร อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กหญิงนลธิญา อินทยาตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กหญิงพลอยภัค ดวงกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงภัทรา อัมหธร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงวาสนา สืบสา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา ยวนจิตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงสุนิษา เจียนงาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงอภัสรา เบาะทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงอภิญญา เฉียบแหลม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงอรอุมา กล้วยทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงวรรณิภา สุระคนธ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กชายศุภกิจ สังโกมล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายศุภณัฐ แก้วดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายอดุลธน สิงห์โตทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ชุ่มมาก

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงปณิฏฐา แก้วสุข

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กหญิงปยรัตน์ สามพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กหญิงพรวิภา เลาเพียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กหญิงภัทลฎา รุจิยาปนนท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ประดุจชนม์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กหญิงอภัสรา สิทธิศร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กหญิงอุษณี แก้วดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กชายฐิติพงศ์ หล่อแหลม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายนที แก้วดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กชายวัชรพล มาลาทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กชายศตวรรต นันทา

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กชายสัชฌุกร ทองคำสุก

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กหญิงเกศแก้ว พาอุดม

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ แหลมหลัก

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงปาริฉัตร สืบวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กหญิงสุนิสา บุญรินทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กหญิงอังกราวดี ภิรมย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กชายคณิน พิกุลทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กชายธนาดุล แก้วสุวรรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กชายธนาศิลป สุขกรมใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กชายภาคภูมิ ผ่านผล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กชายศรัณยู ทุมทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กชายสุภาพ ผาสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงฉัตรชนก ยังยืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กหญิงชมภูฟา ระย้าย้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงนัทธิกานต์ ยิงดัง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กชายเขตโสภณ พิมพ์เสน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กชายจิรพัฒน์ เสางอน

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายจิรายุทธ สีทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

แซ่โค้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายชิตพล พลแสน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายธนพนธ์ บริสุทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กชายธนพล แก่นมัน

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กชายธนสรร สุขรอบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กชายปาฏิหารย์ ระหาร

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กชายพุฒิโชติ ภูหอม

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายอภิรักษ์ ขุมรอบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กหญิงกรรณิกา แก่นมัน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงธิดาพร ปญญาดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงพรนภา ศาลางาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงพิชญา ทองเบือง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ธรรมชอบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กชายชัยพร สมร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กชายฐานันดร เงางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กชายณัฐภากรณ์ ประมวลสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กชายพิพัฒน์ ตะเคียนจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายภานุวัฒน์ ผิวละออง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายรชต ท่อนทองแดง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายวีรพงศ์ สิงห์โตทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ทัดไพร

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำเสมอ

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สิริดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงอริยา การดืม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายชาคริต อินทยาตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กชายชินวัตร ศรีวงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายธนโชติ ออเปยง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายธนพล น้องดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กชายธนพัฒน์ มูลคอน

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กชายพิพัฒน์ ดาวรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ ว่องไว

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายหัฎฐกร ชาญเชียว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

อินบุดดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงกฤติยา สะตาดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงแพรวา กำลังมา

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงวิริตา จันทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงสุนิสา แก้วสุวรรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กชายชัชพงค์ สุวรรณสิงห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นึกถูก

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ ละออง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายนนทกร ชืนบาน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กชายศุภเสกซ์ สืบเสาร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กรีฉวี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กชายอนันต์ เปนผล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงกฤติญาณี สีโยจารย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กหญิงกิงเพชร

่

พาพิชิต
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กหญิงชนัญญา จิตรรักษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กหญิงฐนิดา วิชุมา

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ใจสว่าง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงศิวพร กูลกิจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กหญิงอนัญญา ดวงดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงอรณิชา สิงห์ชัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายคมกริช แก้วสวรรค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุดสวาท

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงศรีสุดารัตร์ ออเปยง

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กชายวรายุส อินอิม

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กชายอิสระพล ใจชืน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงตวิษา ตุ้มนาค

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ วงศ์ใหญ่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงธนัทภัทร ชัยมูล

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงบุษสตรี พิศเพ็ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงพรไพลิน เกษศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงสุธาวัลย์ ทองเจริญ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๔
นายสุภชัย มีศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๕
นางสาวสุวภัทร ยอดใสย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กหญิงกานต์ธีรา กระแสบัว

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๗
นางสาวจินดารัตน์ จันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๘
นางสาวพรปภาดา สิลสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๐๙
นายวรเชษฏร์ สุปตติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๐
นางสาวเกษราภรณ์ คุมรอบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายรัฐบาล เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๒
นายวีรยุทธ มีเหมาะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๓
นางสาวปุณยนุช รักยิง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๔
นางสาวเวธนี สุระ

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๕
นางสาวสุภาวรรณ โต๊ะสำรับ

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๖
นางสาวธัญวรัตน์ บุตรงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๗
นางสาวอารียา สาแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๘
นางสาวราตรี สิงห์โตทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๑๙
นางสาววิภาดา คำฟน

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๐
นายสุทธิ ไชยศรีษะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๑
นายอัฏกร สุรคนธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๒
นางสาวณภัทร ปดภัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๓
นางสาววราลักษณ์ กอสาลี

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๔
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณพานิช

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กชายธีรพงษ์ พรหมชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายธนดล อ่อนตา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กชายจักรพันธ์ สาระพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายวิชิตชัย อยู่มัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายวชิรพงศ์ จันทร์แสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายวชิรวงศ์ จันทร์แสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายสิทธากานต์ อ่อนคำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กชายสิปปกร สอนงาม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงลินดา เกตุขุนทด

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงสรนันท์ จันทร์งาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงณัฐฐินี ม้าแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงรัฏฏนาพร แก่นมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงปยากร เย็นสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงกฤษณา เสางอน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กหญิงสุวดี จันทะสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงวสุนันท์ เติมสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายเจษฎาพร กุลวงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๒
เด็กหญิงจุฬามณี สระขุนทด

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กชายอรรถพร พูลเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กชายธีรภัทร เมืองศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายบุญชัย สว่างโคกกรวด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กชายพงศกร เอียมสอาด

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กชายพีระพัฒน์ ศิลาชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กชายสิทธิโชค บานเย็น

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงปยธิดา แก้วนุ้ย

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๐
นางสาวพิมพิกา เทศขันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๑
นายวัชรพงษ์ อินสวน

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายเจษฎา บุญทน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายนิธิ เติมสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กหญิงจันทิรา ใจกล้า

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ผกา เนียมหอม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กหญิงมลธนา ปาลินจิต

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๗
เด็กหญิงรัชพร แย้มงาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กหญิงศรัญญา ทรัพย์มาก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงอนันตญา สีสอาด

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กหญิงอรวี ม่วงศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กหญิงอรสา เขือนโพธิ

่ ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายนิติพงษ์ จารัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กชายวิชัย สิงห์เถือน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กชายศุภกร อยู่โยง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายสิริกร วิเชียร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กหญิงธนาภา อุไร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กหญิงวันวิสา พรมลี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กหญิงจารุวรรณ กระแสโสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กชายบัณฑูร จารัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กหญิงศศิกานต์ มณีศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กหญิงชิณณุพา ชิณหงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุระการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กชายเอกบุรุษ แสวงทรัพย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กชายสมชาย บวรชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงปฐวีกรณ์ สุปงคลัด

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กชายธีรภัทร สายศร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๗
นางสาวนันทนา ใยขันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๘
นางสาวชลดา ทัวดี

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๗๙
นายอภิรักษ์ แสวงชอบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๐
นางสาวรจนา ศิริสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๑
นายกิตติธัช ขาวช่วง

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๒
นายชนะชาติ บุญทวี

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๓
นายชาคริต ชะฎาแก้ว

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๔
นายวรวุฒิ งามสงวน

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๕
นายสุพากร ดำสันเทียะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๖
นางสาวจุฑามนี มีโชค

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๗
นางสาวสุกัญญา แจ่มแจ้ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๘
นางสาววณิชญา ดีแก่

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๘๙
นายอภิสิทธิ

์

ดวงอินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๐
นางสาวสิรินาถ เติมสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๑
นายวีรยุทธ พอกพูน

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๒
นางสาวกิติกา คำใบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๓
นางสาวสุวิทรา จารัตน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายธีรพงษ์ สายศร

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทับธานี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงพราวพิมล ทรัพย์มาก

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กหญิงอรณิชา กทิศาสตร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กหญิงปยะดา สายศร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กหญิงวาศิณี เรืองไกล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงปติพร กูลรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงคีตภัทร์ เรืองไกล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงฐิตินันท์ ยอดเสาร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กหญิงปภัสสรณ์ ชินเพ็ชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงมนฑกานต์ ขวัญใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมควรชัด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายฐิติโชติ สุวรรณกำเนิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กชายธนพนธ์ ชินทอง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กชายพิสุทธิ

์

อาจหาญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายพลศักดิ

์

วิบูลย์เพ็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายพิเชษฐ์ หงษ์สูง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กหญิงธนนันท์ บุญยืน

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กหญิงวันแรม ศรีละออ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อ่อนทา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กหญิงมาติกา ประทุมแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงคันธรัตน์ ดำเนินงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงวาสนา ราชทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงไพลิน กีมะลิ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา วาจามัน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงเจตปรียา โอษฐ์งาม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ส่งกลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงปญจพร พันธ์ไผ่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงปณิชา สุขประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์แก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กชายธนเดช กระบวนงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กชายนัฐวุฒิ สกุลทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๖
เด็กชายวิชยุตม์ อวนปอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายแสงชัย วิบูลย์เพ็ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กชายอภิรักษ์ แผ่นทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายสหรัฐ บุญนาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กชายอัครวินท์ รวดเร็ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายวรากร อยู่ดีรัมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายธีรนัย งามแสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กชายชัยสิทธิ

์

อิมบุญ

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กชายพรไพโรจน์ สวัสดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กชายกิตติปญญา ทองแท่ง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ พระงาม

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายภูวเดช ประทุมแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สังสุนะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงอินทิรา ขวัญชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงวริศรา โฉมวิลัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงกรองทอง พอกพูนดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงมณฑิตา มาลีแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงปวีณา สายศร

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กชายสิปปวิชญ์ วิบูลย์เพ็ง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงณัฐนิชา สุขหอม

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงลักขณา ระเมียดดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงปยะธิดา มาลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงจิราวรรณ สุขยิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ เกรัมย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กหญิงรัตน์ศิกานต์ ห้วยลำโคน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กชายจักรพงศ์ บุตรเงิน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ มีศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงวันนิสา ช่วยรักษา

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงสุภัทรา ดีระเมียส

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงจิราภา นิยมเหมาะ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงกัญญาพร พิจันทร์สุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงจิรัชญา ปญญาเอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุถิษะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สงวนดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงณัฐชาภัทร เสาะสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงวรรณศรี วนเกิด

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงปุษยา สมานจิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงอนงค์นาฎ ประกอบกิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กชายจักรี งาสำโรง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กชายชัชชนะ สารนิม

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กชายธีรเทพ เงินเต็ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายบุญศักดิ

์

ฤกษ์ดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กชายปริเวช งามแพง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กชายชัยณรงค์ พันธ์พงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายอรรถชัย เสาตรง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กชายชัยกร โฉมสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายชัยนันท์ คะเลรัมย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายวิฑูรย์ หนุนโชค

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กชายวัชระพล พอกพูน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กชายสมใจ พันธ์พงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กชายนรุท อุดหนุน

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กชายฐากูร อ่อนศรีประไพ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ สุวรรณลา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงนุชศรา อัดใจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ สกุลทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงญาณาธิป จาบทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงชลธิชา เปลียนจันทึก

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์แปน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงณัฐริกา สร้อยดอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงปนัดดา ใจสว่าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงภัทรินทร์ พุ่มไสว

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายชินดนัย จารัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กชายพิชิต ปะตังถาโต

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กชายแสงชัย ภูสูง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กชายสิทธิกร เทียนทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

วงศคล่อง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กชายศราวุฒิ ทิงใหญ่

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ พูลเฉลียว

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กหญิงภานุมาศ เรืองเทศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กหญิงอรทัย พืนฉลาด

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ไมเลิศหล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กชายภูริทัต สายทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงพลอยเพชร เจริญยิง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ

์

สืบเสาะเสมอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กชายภูริทัศน์ ไหมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กชายทศพร สกุลทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงนิศาลักษณ์ ชงโค

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงศศิพร มะโนมัย

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงทิพย์วารี ทรงศรีม่วง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายดำรงเกียรติ โสรวรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กชายอินทร์อรัญ มะลิงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายวัชระพงษ์ โพธิศิริ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายอัมฤทธิ

์

สายศร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงพนิดา กมลเดช

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงธันยา ใจเหลือดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กหญิงอภิญญา ชัยหาญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงธนพร บรรจงปรุ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงขวัญฤทัย สร้อยดอก

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ วันตะธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กหญิงนันทิตา เดิมประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กหญิงพรทิรัตน์ ตรงแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กชายชัชวาล สอนดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กชายชัยวัฒน์ สวัสดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กชายนัทวุฒิ แซ่ตัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กชายธนโชติ อินทสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภาสดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แท่นดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กชายธนดล ไชยวาน

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงดลยธรณ์ สินมาก

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงลักษมี นิลแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงรุ่งนภา แย้มเม่ง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ ใจดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กชายบารมี เชือจักร

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กชายธนบดี อย่าลืมดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายพิพัฒน์ นิลวันพจน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กหญิงพัชรา อยู่เย็น

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กหญิงลัดดา นวลดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงจิราพร ปลีนารัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงกัลย์นิกา แผ่นเงิน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงนุชนาถ เพ็ชรพัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กชายภานุพงศ์ สีวงวาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กชายปฏิภาณ ศักดิเติม

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายสถาปนิก จารัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

หมืนพันธ์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายธนภัทร เทียนทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กชายปฐวี ศิริมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กหญิงณัฎฐพร สืบสุข

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กหญิงนวรัตน์ ฉลาดแพทย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงนันทิกานต์ อิมใจ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงธันยพร นิลงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงปนัดดา สร้อยดอก

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงภคพร เจริญศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กหญิงทัศนีย์ แสนทวีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงชลธิชา จารัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กาเผือก

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงกรองแก้ว สุขแสวง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงนาริต้า บรู๊คเกอร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กหญิงชาลิษา สมนึก

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงภัชราพร มอมอิว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กหญิงอลิสสา เนียมหอม

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กชายวรปรัญช์ ศรีคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กหญิงเกศนีย์ สังข์ลาย

ั

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๘
นางสาวอินทิรา จันทร์กล้า

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๕๙
นางสาวอารียา สานนท์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๐
นายพุฒิพงศ์ จารัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๑
นายผดุงเดช สิริวรกุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๒
นายเอกรินทร์ เทียนทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๓
นายพัชรพล เหล่าสุภะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๔
นางสาวสุกัญญา สามานสวน

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๕
นางสาวอารียา ศรีสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๖
นายกิตติคุณ หมู่แสนกอ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๗
นายสุวิทย์ ไชยธรรม

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๘
นายพีรพงษ์ บุตรงาม

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๖๙
นางสาวเจนจิรา สระทองรอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๐
นายจิรายุทธ ติวกระโทก

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๑
นางสาวทิภาภรณ์ สวัสดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๒
นางสาวกัญญพัชร ทนทาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๓
นางสาวสุกัญญา นามเพราะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๔
นางสาวกมลทิพย์ คงภูงา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๕
นางสาวอฐิติญา ทนทาน

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๖
นายพรสวรรค์ รัฐสมุทร

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๗
นางสาวฉัตรหทัย จารัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๘
นายกฤษณพงศ์ บรรณการณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๗๙
นายปวีร์ รุจิยาปนนท์

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๐
นายบวรรัช สุรภี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๑
นายวันชัย แก้วมณี

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๒
นางสาวเบญจวรรณ อุ่นศิลป

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๓
นางสาวณิรชา สุภิษะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๔
นางสาวชุติมา กูลรัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๕
นายกรรธนพล หล่าคำสอน

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๖
นายเทวินทร์ มีรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๗
นายวรชัย กุลรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๘
นายทนงศักดิ

์

ประมูปถัมภ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๘๙
นายปะติพน แท่นดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๐
นายวัชรชัย ใจเพียร

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๑
นางสาวธิดารัตน์ ชองรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๒
นายกฤษณะ รักชอบ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๓
นายณรงค์ศักดิ

์

ศรีอนุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๔
นางสาวทิตยาภรณ์ ธันย์ศิริธนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๕
นางสาวปนัดดา ประดับดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๖
นายพิษณุ พากเพียร

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๗
นายศักดิกรินทร์

์

สุภิษะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๘
นายจักพันธ์ จันทา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๗๙๙
นางสาวเฟองฟา วงศ์สระคู

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๐
นางสาวอรทัย กุมรัมย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๑
นางสาวนำทิพย์ อ่อนศรีประไพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๒
นายณัฐพงษ์ สุภิษะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๓
นายศราวุฒิ ประเสริฐสม

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๔
นายณัฐพงษ์ ยวงแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๕
นางสาวปยะฉัตร จันทร์งาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๖
นางสาวอารีญา พอกพูน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๗
นางสาวพัชราพร มุมทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๘
นายวุฒิชัย ยวงแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๐๙
นายธนาสวัสดิ

์

ชินเพ็ชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๐
นายขจรศักดิ

์

จารัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๑
นายกฤตนัย เยาวะรุตม์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๒
นายปลยวัตร จารัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๓
นางสาวกานต์ธิดา มณีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๔
นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๕
นายสีวลี ประเสริฐสม

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๖
นางสาวกรรณิกา เม่ามูลเฮ

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๗
นางสาวขนิษฐา ท่าดี

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๘
นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๑๙
นางสาวชัญญา ดลพันธุ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๐
นายวรโชติ จันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงดวงหทัย หานหาญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกรม ตาลวก  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงกัลย์สุดา สมบัติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกรม ตาลวก  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๓
นายวิวัฒน์ ภาสุข

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกรม ตาลวก  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๔
นางสาวรัตนาภรณ์ เรียบร้อย

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกรม ตาลวก  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๕
นางสาวปนัฐดา เขียวอยู่

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกรม ตาลวก  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๖
นางสาวเจนริรา บุระคร

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกรม ตาลวก  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๗
นางสาวประภาทิพย์ ทัศศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกรม ตาลวก  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กหญิงกชวรรณ เจริญยิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงชาลิสา สมหมาย

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงพรรณธิดา แกประโคน

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กหญิงพัชรมัย ทองมนต์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กหญิงรัศนี สุขจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กหญิงวรัณยา ทองสายใหญ่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๔ เด็กหญิงวรรณวลาลักษ์ณ์

ประพานศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กหญิงศศิวิมล สดสี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงสิรินยา สุมามารย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใหมทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กหญิงสุริยพร กองบุตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กชายตรีทเศศ ภู่รัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงจีรนันฐ์ กิงแก้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศิริโนนรัง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงดวงหทัย ปรีพัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๓
นายสาธิต พวงจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๔
นางสาวลลิตตา พรมด้วง

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๕
นางสาวอาริยา โสดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๖
นางสาวสุทธิดา เตียนสิงห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๗
นางสาวอารีรัตน์ กระแสโสม

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๘
นายอุเทน มณีศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๔๙
นางสาวไข่มุก จันทิมาธร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๐
นางสาวผกาวดี ศรีนวน

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๑
นางสาววราพร สุขจิต

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๒
นางสาวสาวินี โจนประโคน

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๓
นางสาวกนกศิลป แผ่นทอง

๑๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๔
นายกีรติ ปรุงเกียรติ

๒๘/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๕
นายฉัตรดนัย ลำดับจุด

๐๕/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๖
นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี

๒๘/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๗
นางสาวธนาภรณ์ นิสสัยดี

๑๗/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๘
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๕๙
นางปานไพลิน ขอพรกลาง

๑๕/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๐
นางสาวพรทิพย์ โตสงวน

๓๐/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๑
นางสาวพลอยไพลิน สาระปญญา

๒๕/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๒
นายศุภชัย ผูกเกษร

๒๑/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๓
นางสาวโกสุม ทิวคู่

๐๓/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กชายจุมพล ปรากฎเลิศ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กชายนัฐวุฒ โชติสุวรรณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายวงศธร นัดหล้า

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กชายวันชนะ บรรลือทรัพย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กชายวีรศักด์ จันประโคน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กชายวรวุฒิ ยองรัมย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายสาคร สุขประสพ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กชายสุวรรณชัย แม้นประโคน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายอดิศร สุขประสพ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ยิงเชิดงาม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงกนกวรรณ์ จันทร์สุวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงภัทจิรา สัตปานนท์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กหญิงลลิตา สมานใจ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กหญิงละมัย ประสมศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงวรรณิสา ใจละม่อม

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงวาสนา เมินธนู

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงสุภาพร สุขบุญ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงวรรณณิภา จันทร์แก้ว

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงปวีณ์สุดา เพราะแก้ว

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กชายมาโนช พนาวร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กชายยศภัทร แมงประโคน

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กชายสืบศักดิ

์

คำพันธ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กชายอนุสรณ์ เหมาะทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กชายสุระ ยิงชูงาม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กชายแตงไทย หงษ์ทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กชายกุลธารา ยามดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กชายอรรถพงษ์ สร้อยศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กชายคมศักดิ

์

ภาคตอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงอภัสรา สายพรม

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กหญิงศิรภัสสร เมินธนู

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กชายคุณัญญา ศาลางาม ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงสุธิดา ยิงเชิดดี

่

๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงภูริชญา แสงเพชร

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ศาลางาม

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ชนะบูรณ์

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กหญิงกฤตยภรณ์ สุขจิตต์

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายณัฏฐากร ดีแก่ ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กชายจักรกฤษ โคตรแก้ว

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ศรี ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กชายฉัตรพร สุขจิตร

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กชายณัฐชวัฒน์ แคล้นอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายธันยวัต ขันทอง

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายนรภัทร ปฏิตัง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายนรวิชญ์ ปฏิตัง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายพัชรพล ภาคตอน ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายรัฐวุธ อินทร์ทองใหม่

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

เข็มรัตน์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กหญิงจินดารัตน์ ยิงยงสุข

่

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงดมิสา เมินธนู

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงภัททิยา พนาวร

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

กิติราช ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงอภิสรา เอกพล

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ประจงกลาง

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กชายวิริยะ การวิจิตร

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๘
นายพรภิรมย์ แข็งแรง

๒๓/๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

สร ๔๔๖๐/๖๙๑๙
นายเมืองใหม่ แก้วประเสริฐ

๑๙/๖/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านหนองจูบ โพธิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กชายเทพภารักษ์ รับประโคน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๑
นายพรชัย ยองรัมย์ ๓/๗/๒๕๔๓ กศน.อำเภอพนมดงรัก ศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๒
นายวัชระ จันสระบัว

๒๖/๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอพนมดงรัก ศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๓
นางสาวกิงแก้ว

่

แย้มจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพนมดงรัก ศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๔
นางสาวสมศรี กระแสเทพ

๑๙/๕/๒๕๒๘
กศน.อำเภอพนมดงรัก ศรีสวาย  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายเอกวาสิทธิ

์

พรมสอน
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กหญิงกนกพร สำรวย

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงชลดา สมภูงา

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงยีรดา บัตถามัง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงธนรรณ เภสัชชา

๑๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงปานชนก เทียงเลา

่

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กหญิงวรนุช ศรีพรม

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงภัทรวดี ชุมภูวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงอัญญาณี พุ่มจันทร์

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กชายศุภกร อาษาจิต

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๕
เด็กหญิงทอฝน เขตนอก

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๖
เด็กชายกิตติกานต์ ชัยแหม่ง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๗
เด็กชายสิทธิพล พันกระโทก

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๘
เด็กชายพัสกร สุขเปง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงอาธิติญา เดชวงษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๐
เด็กหญิงธนพร ภาจุจันทโร

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๑
เด็กชายอัฐพล ปเถาะนาม

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๒
เด็กหญิงพรชนก ชิงชนะ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กชายวิริยะ เดิมพันธ์

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๔
เด็กชายภัทรพงษ์ แผ่นทอง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กชายธนภัทร หอมอ่อน

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๖
เด็กหญิงกนกณัฐ ธรรมเทียง

่

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงมลฐิกา แสงมะดัน

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๘
เด็กหญิงเพ็ญรดี ดาราวรรณ์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๔๙
เด็กหญิงเจนนี

่

ด็อทเออร์ตี

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๐
เด็กชายจักกริช ทาทอง ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๑
เด็กหญิงสุดาพร ศิริสุข

๑๓/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๒
เด็กหญิงชุติมณฒน์ ใจพินิจ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๓
เด็กหญิงสุวนันท์ แปงหอม

๑๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๕
เด็กหญิงกัญญาภัทร สุขร่วม

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ยิงรุ่งเรือง

่

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๗
เด็กหญิงนำฝน ดาราวรรณ์

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ อังคะ

๒๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๕๙
เด็กชายสุรินทร์ โพธิมน

๑๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๐
เด็กหญิงวราภรณ์ บัณฑิต

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๑
เด็กชายนาวิน แสนกล้า

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๒
เด็กชายธวัชชัย จันทร์หอม

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๓
เด็กชายนพรัตน์ แซ่โค้ว

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กชายทศพล สายศร

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายชิติพัทธ์ บุญรอด

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ใบเงิน
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายวุฒิภัทร เชิดสุข

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กชายไพศาล แก้วหล่อ

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กชายปฏิญญา กล้าเสมอ

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กชายวทัญู บุหงา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กชายวรวุติ สุขยิง

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองนำ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กชายศุภวิชช์ หวังดี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กหญิงนันทิยา ศิลากุล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กหญิงเบญญาภา ยินประโคน

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงกนกพร พูนสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ แก้วงาม

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา สมยา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กหญิงปยธิดา สารพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ คูณคำ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ลาภสาร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีพรหมทอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กหญิงพันพิลาศ นิลดำ

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กหญิงปวีณา จะริบรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตรโสภา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงฟาใส เชิญขวัญ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงธมลวรรณ สายกลิน

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กหญิงปยฉัตร แก้วงาม

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงอินทิรา แก้วใส

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงกรณ์กนก มะนู

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงอรอุมา ทะเรรัมย์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงพรทิพย์ เชิดสุข

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กหญิงมัณฑนา นพพิบูลย์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กหญิงละออทิพย์ สุขเสริม

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กหญิงญาณิศา สารคำ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กชายจิรัฎฐ์ เสน่หา

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กชายธนวุฒิ เพชรสุวรรณ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กหญิงธนิษฐา จิตรดวงวัย

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

ชัยศรี
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงศ์ธนสมบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กหญิงจันจิรา โสประโคน

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายภูริภัทร ดำบัว

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กชายอภิเชษฐ์ เชืออินทร์

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กชายศุภกานต์ สุขเสริม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กชายวุฒิชัย จันทร์ฝอย

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กชายสิรภัทร คงมี

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

พิมพ์จันทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ไตรพรม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กชายศุภชัย ใจงาม

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กหญิงวาลินี พอกจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงพรชิตา แก้วหล่อ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงดวงฤดี ไม่ปรากฎ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงวันวิสา เยาวลักษณ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กหญิงปญญพร พรหมสวัสดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงธิดาพร สีดาพันธ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นิลดำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายภูษิณ สุขเสริม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายธนกร พันพุก

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายสิทธิภาคย์ มะนู

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ คงสุข

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายประวิทย์ สายศร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กชายณัฐพล แสนอารมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กชายธีรภัทร ไพเราะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กชายนัฐพล บุญลำ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กชายพลวัต ร่วมดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กชายกรเทพ สีทาบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงจีรนันท์ นเรนรัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ใบเงิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กหญิงปนัดดา สุภาพ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กหญิงสุชาวดี ชะราชรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชนะทะเล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กชายชินาธิป ชนะทะเล

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กชายสิงห์สรศักดิ

์

สืบสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กชายมงคลชัย โตเหล็ก

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๕
เด็กหญิงธนัญญา การัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๖
เด็กหญิงยายี คงสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ใจงาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กหญิงนทีทิพย์ แสงจันทร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ มณีใส

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายธนกฤต เรืองศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายธนพัฒน์ งามยิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กหญิงสุรางคนา สามสี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กหญิงพรพิมล สมานผิว

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สำราญใจ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กชายทรงพล สงวนทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงไอริสา พรหมบุตร

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กชายปุณยวีร์ ศรแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กชายสิทธิพล ภูขำ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กชายสิรวิชญ์ จิตต์เดียว

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายธีรพล อุ่นจิต

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายณัฐพล ลำเลิศ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กหญิงวนิดา พะนอนเขต

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กหญิงฤทัยชนก มะลิวัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงณิชา สมชือ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงอังคณา สุดโทวา

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงกันติยา หุ่นทอง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงวรัญญา มีชัย

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กหญิงอริษา รวดเร็ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กชายธีรุตม์ พรพลทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงวิลัยวรรณ บุญเต็ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงสุกันยา แกมจินดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายอรรถพงษ์ อาจยิงยง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สมยาทวี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กชายรัฐภูมิ แซ่โต๊ะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กชายอมรเทพ อานไธสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายสุธี แสนกล้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กชายจีรวัฒน์ เก็บรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กชายนราวุธ นาครัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ใบเงิน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กชายจิรายุ ทองดุน

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงนำค้าง บำเพ็ญเพียร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กหญิงณภัทรา มวลทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงจันทิรา เสาวพงษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา สมานผิว

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กหญิงอรรัมภา มานะประโคน

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายธนภัทร ลำเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กหญิงโสรยา สนิทฉัตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กหญิงอภิชญา สนิทฉัตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ นุชนารถ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

แจ่มใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กชายวรกันต์ จันทร์กลิน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กชายเศรษฐพงษ์ สุขสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กชายปติภัทร ดีทวี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กชายธีรภัทร พรหมบุตร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ยิงได้ชม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายพงศ์ศิริ ช่อมะลิ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายธนโชติ ใจเอือ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กหญิงสุมิตา ลำเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงสุนิสา ลำเลิศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงภัทราพร เสาขวัญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กหญิงวันพรรษา เครือวัลย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กหญิงพัชราภา สถาพร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กหญิงนภาวรรณ กระแสเทพ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กหญิงรัชดา บุหงา

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กหญิงพรพิลัย เสพสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กชายกฤษดา โชคดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายนริศ ละเมียดดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายจตุพร รอดรักษาทรัพย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กหญิงพัทธวรรณ หอมหวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กหญิงมัลลิกา นุชนารถ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กชายเกรียงไกร สายจนสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กชายพรชัย เห็นสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กชายปานวัตร จิตสมบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กชายบำเพ็ญ อนุเคราะห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กชายจักรพรรณ นุยันรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กชายวรดิษฐ์ ศรีวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายสุวิทย์ อ่านไธสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๘
นายภูมรินทร์ เก็บรัมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กชายสัจพร ศรีวิเศษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กชายปกรณ์ ตรีชัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กหญิงวรรณฤดี สมยาทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คมใส
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายโกศล พูนทรัพย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กชายชัยวัฒน์ รวดเร็ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายธันยกร วาหมงคล

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายนพดล ยอดดำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กชายนิรุจน์ จารัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กชายประวีร์ มะโนขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กชายปญญา กล้งจงยิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กชายพีรพล เจริญสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กชายวีรศักดิ

์

วิเศษพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กชายสรศักดิ

์

ลายลอดแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กชายสุรเดช โดดกระโทก

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ ยินดีงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงเจนจิรา แสนทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงณิฐธิดา เส้นศูนย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กหญิงปนัดดา วรรณศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงปนัดดา เสริมศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กหญิงวิมพ์วิภา เหมหิรัญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงวรรณิศา สุจินพรัหม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ กิงก้านนาค

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงสุมิตรา ต้นตาล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ลืมพิศ

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กหญิงอรุณรัตน์ หองแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงอารียา งามงอน

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กหญิงรัชนก สมัครเดียว

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กชายจงกล สุขงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กชายธีรภัทร สืบเสาะเสมอ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กชายปกปอง ยอดรัก

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กชายภานุ ดาเลิศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กชายวงศธร เหลือมลำ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กชายวิชิต ศรีสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กชายวีรชัย พงษ์ศิกดิดี

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กชายวุฒิชัย ทองฝอย

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กชายศราวุธ ผดุงดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กชายศุภกร บุราคร

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ สกุลเดียว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กชายอนุชา ทองดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์ประโคน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เขียวงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์ฝอย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กหญิงกาญจนา ตุ้มทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กหญิงชนกนันท์ สกุลวัฒนา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กหญิงณัฐวดี เจียรัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กหญิงทวิชา อานุวงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กหญิงนริศรา ท่อนทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กหญิงแพรไหม เสนาพันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กชายชนินทร์ วงษ์พรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๕๙
เด็กชายพลกฤษณ์ แหวนเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๐
เด็กชายศราวุธ หุนารัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๑
เด็กชายศิวนาถ แสนศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๒
เด็กชายอภิวัฒน์ สิงห์ครทา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๓
เด็กหญิงจันทกานต์ ชอมะลิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๔
เด็กชายกิติพนธ์ ขันกำเหนิด

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กชายจักรินทร์ ต้นตาล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงกิตติยา ยอดดำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กหญิงนงนภัส กรวยทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กหญิงนัทนิภา กรวยทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กหญิงกัญทิยา วินิจโอภาส

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๐
นางสาวสุทธิดา จรจอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๑
นางสาวสุภาพร ช่อเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กหญิงอภิญญา วรรณศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงอรัญญา ประดับทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กหญิงปฏิณญา วุฒิยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงวนาลี จิตรหาญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กหญิงสุณิสา บุหงา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๗ เด็กหญิงอทิตติยากรณ์
สมพิศ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชมบุญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงธนานันท์ ผิวขำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กหญิงกมลศรี พูนทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กหญิงโชติมา แกมรัมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กชายจิรโชติ สายชมภู่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กหญิงปตธิลา ทรัพย์สุวรรณ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กชายอัมรินทร์ ศิริประภาพูน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๕
เด็กชายจิรวัฒน์ กอนรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กชายภัทรวัฒน์ พวงนาค

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

วรรณศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กหญิงประภัสสร แสงสวรรค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กหญิงกรกมล คงมาก

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ พิเรศรัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กชายจักราวุธ ชุมนุมดวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เรืองทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กชายธนดล ไกรทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กชายวีรวัฒน์ หวังเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กชายวิทยา เฉยสิว

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายกิตติกานต์ สมพริง

้

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วังคะพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายเดชากูล เรืองรอบ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ เครือเงิน

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายณัฐพล พูนแสง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายชิณวงศ์ วงค์อนุ

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายคณัสนันท์ กมลบูรณ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายสิทธินนท์ เดชสูงเนิน

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กชายอนุรักษ์ บัวอุไร

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงสินีนาฏ โอกิฬา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา เนตรแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงรัญชิดา บุญตน

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงทักษอร เสมารัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงอภิสรา จิตกระโทก

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กหญิงวิภาวี แปนแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงนิกษา เสมอภาค

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงณัชชา เสียงตรง

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงอาริตา บัวสาย

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงศศิณา เชือมาก

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงนงนภัส สุขใหญ่

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กชายศกุลวัฒน์ ยอดอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายคณาธิป ญาติสุคนธ์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กชายธนชัย ขำขาว

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายศุภกฤต แก้วหอม

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กชายดำรงค์ แสนสำราญ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีพูล

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กหญิงอัญชนา กระโจมทอง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงมินตรา บุญสม

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ แย้มยิม

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงนริศรา ฝายจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงศิรภัสสร ทรงยินดี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กหญิงณภัทร วงษ์ชมพู

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กหญิงปณิตา เครือเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๐
เด็กหญิงณภัทร สุบินนาม

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงณัฐณิชา สนสี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กหญิงนันทิชา สนสี

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กชายกิตติภพ โชติบุตร

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กชายปุณยวีร์ ฉันทอง

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กชายอนุพล ยอดเครือ

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กชายวรชิต บุญสุข

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กชายชลาทิศ วิชาเฟอง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายธีรภัทร การงานดี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กชายจตุพล ประชารักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายจิรายุ กลีบเอ็ด

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กชายธนพนธ์ เสมอภาค

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กชายอัครพนธ์ วงษ์ชมพู

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ดาราย้อย
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กหญิงอาทิวราห์ เกิดพระ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กหญิงปณฑิรา ดอนไชย

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กหญิงสายรุ้ง ปรีการ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กหญิงแพรวรรณ จันทนุภา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงเขมจิรา เทศแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กหญิงกมลชนก เนตรแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงพนามาศ เหลือถนอม

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กหญิงเหนือฝน มะลิลา

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กหญิงนปภา ขวัญยืน

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กหญิงปริสยา ดุจจานุทัศน์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กหญิงศิรินทิพ สุพร

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กชายภานุ สมานเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงนิชาภา ชัยสุนทร

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กชายนัฐเศรษฐ์ บุญสาร

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กชายณัฐกรณ์ แพทย์หลวง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กชายธีร์ธวัฒน์ ศรีโยธา

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กชายธนายุทธ ทองเกลียง

้

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กชายเมธานันท์ ว่าพัดไทย

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กชายณรงศักดิ

์

แหลมแจ่ม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กหญิงดลพร ผลดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กชายธนพงษ์ เรือนแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กชายจักรินทร์ กลำทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๖
เด็กชายจักรี เสียงตรง

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๗
เด็กชายกฤษฎา หล่อแหลม

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กชายธนกร ขระสูงเนิน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กชายธนภัทร ยอดบุญเรือง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กชายจิรเมช ทองเกลีอง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กชายชัชชัย คล้ายพิมพ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กชายกฤตภาส ปานเจริญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๓
เด็กชายชาญณรงค์ หงษ์สิงห์ทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ รักษา

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ ฤกษ์ไชย

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กชายชัชนันท์ คัชมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๗
เด็กชายราชภักดิ

์

พรหมแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กชายพงศกร เจือจาน

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กชายจักรวาล จันทร์เหลือง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ อนุเคราะห์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๑
เด็กหญิงสาลินี ผิวดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๒
เด็กหญิงสุภาวดี ฤทธิปล้อง

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กชายอรรณพ สุวรรณเทน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กชายนัฐพงษ์ กิงอินทร์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กชายณัชพล เกิดดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กชายถิรวัฒน์ โนนใหญ่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กชายสุรชัย แต้นวกุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กชายรัฐพงษ์ หาญทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กชายทรงพล เบ็ญจมาศ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กชายนาวี แพงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กชายอนุเทพ ชอบทองหลาง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๓
เด็กชายญัติพงษ์ วันเชียง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กชายธนศักดิ

์

แสงแดง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๕
เด็กชายธนาพล ปรือปรัก

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กชายภูธเนศ สืบทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กชายภูมินทร์ วิลเลียม บูรส์

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กหญิงศิริพร มีเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๒๙๙
นางสาวณัฐธิดา จิตเดียว

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๐
นายนภัส เจือจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๑
นายกฤษณพัฒน์ กิงแก้ว

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กชายกวิน ปดโต

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๓
นายคมกฤษณ์ เสาทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กชายฉลองชัย ขาวดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๕
นายถินไทย

่

เต้าทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๖
นางสาววรรณา วงค์วาท

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๗
นางสาวจันทรา แตงทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๘
นายวันชนะ แกล้วกล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๐๙
นายกิตติพันธ์ ดีดวงพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๐
นายกิตติศัพท์ ไกรเสือ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๑
นายวิษณุ กิจนอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๒
นายกฤษณะ แสงวิชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๓
นายวุฒิพงษ์ แว่นศิลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๔
นายสิทธิพล ลักษร

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๕
นายนพดล คล่องงาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๖
นายพิพัฒน์ ทองอ้ม

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วงาม

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กชายธนพัฒน์ สุกิมานิล

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กหญิงกิตติยาพร ศิริสุข

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กหญิงปภาวริณท์ ศรีพันธุ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กหญิงขวัญแก้ว โพธิหิรัญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขปลัง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กหญิงธีราพร ศรีบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กหญิงวริศรา บูรณ์บุรี ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กหญิงกาญจนสุดา พันธุ์ดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กชายภูมิมินทร์ ชินวงศ์

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กชายเดชา สุทธิมา

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กหญิงวริศรา เหมาะหมาย

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กหญิงอภิญญา นามวงษ์ชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กหญิงวาสนา สกุลจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กชายศรศักดิ

์

เสาวดาร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กหญิงสิริวิภา สุดแสนงา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กหญิงณัฐชา คุ้มเขตต์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กหญิงจิราพร พระจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงนฐมล บุตรงาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงนริศรา วงเวียน

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมจันทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงพรพิมล จีนบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงพรรณไพลิน กิงแก้ว

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ การบุรุษ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ จิตเย็น

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงเกษศินี สุวรรณ์นุช

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วงาม

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กชายธีรเดช วรพุฒ

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กชายอนุสรณ์ พันธ์ศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กหญิงวชิตา จินหลง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กหญิงปาลิตา ซาโสนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายกีรติ เลียมเงิน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กหญิงนันทิตา พานพิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กหญิงพัชรพร สุขสกล

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายจิรายุ หวังสุดดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๒
นางจิรชยา ไชยผา

๒๗/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๓
นางจิรภา ดอนชาดา

๒๘/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๔
นางสาวจีรนันท์ ปญญาเหลือ

๑๘/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๕
นางปนแก้ว พลบูรณ์ศรี

๐๘/๐๔/๒๕๐๕
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๖
นางมะลีรัตน์ งามนุช

๐๑/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๗
นางสาววาสนา เสริมศิริ

๒๐/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๘
นางวิไลลักษณ์ ทางดี

๑๙/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๕๙
นางสุภาภรณ์ เตียถวรชัย

๐๘/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๐
นายเกษมสินธุ์ สอนสุข

๑๑/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๑
นางเพ็ญศรี เสาทอง

๐๔/๐๖/๒๕๑๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๒
นางแจ่มจิต นามสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กหญิงวิภาวดี ทันดี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กหญิงวราธร อยู่ปูน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงสริตา มาตรศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กหญิงรวิพร แสวงจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กหญิงนัฐชา พาชะนิน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กหญิงสุธิดา แปะทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กหญิงพัทธนันท์ แก่นรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงกาญจนาพร บุญชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กหญิงจิราพร บัวทิพย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๒
เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีชัยราษฎร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กหญิงพรภณิศร์ กายมัน

่

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประสพ วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กหญิงพสิกา ชูวา

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประสพ วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กชายกฤษณพจน์ พะนิรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสพ วัดหนองบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กหญิงวรรณิษา แซ่ซ้อง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กหญิงสิราวรรณ มีโชค

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กชายสันทัด เรียบร้อย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กหญิงพัชราภา เครือมณโฑ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๐
นางสาวจินตนา บุญมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๑
นายถาวร ดวงเพชร

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๒
นายจักรพร เพิมนิตย์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๓
นายธงชัย ยืนยง

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๔ เด็กหญิงประกายวรรณ
ก่อแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กหญิงนันทนา สำรวมจิตร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อรชุน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กชายณัทภัค สังเกตกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กชายมงคล กลินเกล้า

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๘๙
เด็กชายวัชระ เพ่งพิศ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๐
เด็กหญิงเกศรา รุ่งเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๑
เด็กชายศุภณัฐ แก่นแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๒
เด็กชายสรวิศ ลัดกระโทก

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๓
เด็กชายสหชัย ปญญาสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๔
เด็กชายอภิวุฒิ สำราญใจ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๕
เด็กชายนที โพธิศรี

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๖
เด็กชายสิทธิเดช สังเกตกิจ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๗
เด็กชายปรัชญา โพธิแก้ว

์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๘
เด็กชายปยชัย บุญรัก

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๓๙๙
เด็กชายทินกร พะเนตรรัมย์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา บูรณะ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๑
เด็กหญิงพรไพลิน ใจน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๒
เด็กชายอภิชาติ สังเกตกิจ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๓
เด็กชายรัตนากร จันทร์หอม

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๔
เด็กชายตรีรีตน์ มะสีมะลิ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๕
เด็กหญิงศศิวิมล ด้วงลำพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๖
เด็กหญิงวารี กองแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๗
เด็กชายทิฆัมพร เดือนเพ็ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๘
เด็กหญิงจิดาภา สมานมิตร

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๐๙
เด็กหญิงฐิติมา สำรวมจิต

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๐
เด็กหญิงสุภัสสรา จันทร์กลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๑
เด็กหญิงจามจุรี เวทำ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๒
เด็กหญิงพรรษา จวงจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กหญิงวราคณา วามะกัน

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กหญิงสุชานาถ ฝนอินตา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กหญิงเพียงขวัญ จงรัมย์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กหญิงนัทมล มีแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กหญิงกษมา โฉมวิลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายกฤตภาส คนึงหาญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กชายกิตติพงศ์ พยอมหอม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายจิรัฏฐ์ วานุนาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กชายปราโมทย์ เขียนดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กหญิงสายธาร กำลังรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กชายภูผา จันทินมาธร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กหญิงอนุธิดา ปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กชายอธิการ สังเกตกิจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กชายณัฐพงศ์ อุนัยบัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงสุพัตรา เนือแก้ว

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงรัชฎา ฝอยจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงบุษบา พยอมหอม

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๐
เด็กหญิงอทิตยา สารภี

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กชายณัชพล ชมเชยโฉม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กชายภูริ ประจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กชายจักรชัย ประประโคน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ ชอบเสร็จ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กชายปวีน ลืมไม่มิด

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๖
นางสาวศันสนีย์ เชิดศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๗
นางสาวสาลิกา สังข์โกมล

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กชายจิรภัทร หิงห้อย

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงศุภดา กระจ่างใส

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายวรยุทธ สังข์ลาย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมวัฒน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๒
เด็กหญิงทยิดา จะเย็นรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กหญิงศิรดา สังข์ลาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กหญิงศิรินภา สังข์ลาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๓ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กหญิงบัณฑิตา เกิดม่วง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กหญิงปวีณา ทองนพคุณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายธนภัทร์ เสาวสุรินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขยอง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กชายกิตติภูมิ พิมพ์จันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กหญิงเพชรสุรินทร์ แยบดี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กหญิงพัชรกัญญ์ จำปาทอง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กหญิงรัตนาพร บุญสม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กชายนราธิป อินทวัฒน์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กชายธนพัฒน์ พุทธปญโญ

๐๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กชายอดิศร จาทุนิน

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายนภัสกร รัฐอินทร์

๑๔/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กชายณัฐวัตร สมน้อย

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายพีรภัทร วัดประโคน

๒๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กชายณัฐพล เสาวลัย

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กหญิงพีรดา เรไร

๒๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงสุภัสษร แม้นจิต

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงชลลดา สุมทอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงพิชามญธุ์ ไพสนิท

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงโชติกา มูลมี

๒๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มชรา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กหญิงฐิติยา งามขำ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๖
เด็กหญิงภัทรธิดา อินทร์แปลง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กหญิงวิลาสินี รอบคอบ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

กล้วยสุก
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๖๙
เด็กชายธีรเดช ตินานพ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๐
เด็กชายกฤษฎา พระงาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กชายเกียติศักดิ

์

หนุนเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๒
เด็กชายวัชรินทร์ ศรีงามผ่อง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กชายสุวพิชญ์ สุรัจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กหญิงณัฐพร สกุลทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กหญิงพัสกร พันศรี

๒๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขเติม

๐๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๗
เด็กหญิงปวีณา ชะรากลาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๘
เด็กหญิงณภาภัช ธรรมษา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๗๙
เด็กหญิงสายชล จารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๔ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๐
เด็กหญิงณฐวรรณ สุขคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๑
เด็กหญิงปริชมน แก่นเดียว

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๒
เด็กหญิงนนท์ธิชา รองแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๓
เด็กชายสิทธิพร วิเชียรวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กหญิงธัญสุดา ชัยสุวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ รองแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กชายเคนจอร์จ รองแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กชายภัทรพล ยวนใจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วงงาน
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กชายอาทิตย์ คำเบ็ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายยุทธนา มะโน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กชายธนูเทพ รวดเร็ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กชายคณิศร สุขคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กชายดนุสรณ์ จินดารอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กชายชนากร จาทุนิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กชายยศวีร์ ไพสนิท

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กชายธนาวุฒิ ครอบเพชร

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กชายวีรพงษ์ นิทะรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายณัฐพล สะอาดเอียม

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กหญิงนัดดา คล้ายบุตร

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กหญิงพัชริดา นึกเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กหญิงปนิดา สาวัง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กหญิงอินทิรา นึกมัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สกุลทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กหญิงรติพร อุไร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กหญิงพรรพษา เสาวลัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายอภิทัศน์ หายโศรก

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงกรองแก้ว ท่าหาญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา พรหมริว

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กชายธน แก่นเดียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กชายชัยพงษ์ สมัครสมาน

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กชายสิทธิกร สุดชมโฉม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กชายไกรวุฒิ เพราะทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กชายเรืองวิทย์ สนาคณิต

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงรวิพร เพราะทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

พยอมหอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กชายภูวนาท มิกี

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายอภิรักษ์ ดีอยากได้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายอภิชาติ แพทองคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กหญิงดาราวดี โต๊ะงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กหญิงนลินทิพย์ แก้วสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กหญิงพุทธิตา พุทธชาติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กหญิงอภิญญา สายน้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กหญิงชลิตา โสรกันนิตย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ พะนิรัมย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กหญิงพรนิภา เกิดทรัพย์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กชายวิษณุ เจนถูกใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๗
นายธนวัฒน์ จันทร์เทศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๘
นายสิทธิพร ภู่หนู

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๒๙
นางสาวสิรินีย์ คงคาลัย

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๐
นางสาวสิริลักษณ์ ทองสุทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๑
นางสาวอารียา ฝอยจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๒
นายชยานันต์ สงวนศรี

๒๗/๗/๒๕๒๙
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๓
นางสาวปรียานุช ส่งกลินจันทร์

่

๕/๙/๒๕๓๗ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๔
นายพันธ์ชิต ชิณบุตร

๑๕/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๕
นางสาวอนงค์นาฎ สร้อยจิตร

๑๓/๘/๒๕๒๙
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กหญิงวรรณิดา รัตนวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชวนชุมกัน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กหญิงสุนิษา ไกรสูรย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เสียงวังเวง

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงอริสา นะกุลรัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหล่าอินทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กหญิงทิพย์กมล วิบูลย์ชนม์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านส้มปอย วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กชายนนทภัทร จงสูง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กชายทักษ์ดนัย เสียงวังเวง

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ เบญจมาศ

๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กหญิงสุวรรณี เชิดสุข

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กหญิงอภิรดี กุดนอก

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กชายไชยภัทร วินิจฉัย

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กชายณัฐนนท์ สุภาสัย

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กชายณัฐภัทร สายธนู

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ดวงแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กชายชินพัฒน์ วิชัย

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กหญิงลิธิการ์ นิลม่วง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงวนิดา สุโน

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กหญิงเมธาวี พยอมหอม

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงวรรณิศา พงษ์บรรเทา

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กหญิงอารยา ดีมัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กหญิงพิชญ์สินี ช่างบุ

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เกิดทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กชายชาตรี ศรีชะอุ่ม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กชายปณณวัฒน์ ถูกรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ภูมิสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กชายพนวรรธน์ สมมี

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กชายเฉลิมโชค บุญชู

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กชายพรชัย สุดใจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีอ่อน

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กหญิงวาสนี มีศิลป

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กชายกฤติน ใจงาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กชายอัครพล คิดกล้า

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงกานต์มณี บ้านกล้วย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จงสูง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กชายดุลยวัตร สติภา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) วัดโคกกรวด  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กชายก้องกิจ พิศโสระ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) วัดโคกกรวด  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กชายณัฐวัตร เสริมสุข

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) วัดโคกกรวด  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายณัฐพงษ์ อิมสำราญ

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขันดี

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กชายพีรภัทร ทองดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายรัฐศาสตร์ บูรณะ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กหญิงวรัญญา สมานใจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กหญิงวิรัญญา แสนกล้า

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กหญิงวาเศรษฐี รุ่งเรือง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กชายศุภณัฐ มาอยู่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กชายดนุพล แคนสี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กชายยุทธราชัย จิตตวงศ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กชายดนุพัฒน์ รุ่งเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กชายเดช สามพิมพ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ สายยศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๘๙
เด็กชายณัฐกิจ สำเภาทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กชายณัฐภัทร รุ่งเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กชายขวัญชัย สุริสอน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กชายธันวา รุ่งเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กหญิงนิติยา หมอยาดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กชายวีรภัทร หมายกล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กชายมังกร สำราญใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กชายปยะพัทธ์ พิมพ์เก่า

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงพรธิตา ดาทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๘
นางสาวอารีญา เหิมหาญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กชายปยวิศว์ เหิมหาญ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กชายภูมิรพี สำราญใจ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กชายธนภัทร สังเกตุกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กชายอัมรินทร์ เริงหาญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กชายธีรธร แจ่มใส

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กชายธนาภัทร สุขแสวง

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายธนนัต สมบูรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายเรืองศักดิ

์

สังเกตกิจ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กหญิงพรนภา นุชาญรัมย์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายทะเล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กหญิงสุนิชา สังเกตกิจ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กหญิงสุพัตรา หาสุข

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กหญิงศิริวรรณ ถะเกิงสุข

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กชายทิวัตถ์ บูรณวงศ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กหญิงปวรรัตน์ สำราญใจ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายวรวิทย์ วันทอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กชายศิรวิทย์ คำชู

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กชายรุ่งเพชร ชาชมราษฎร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กหญิงจารียา สายกระสุน

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กหญิงอารยา กุลมาตย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กชายวีรศักดิ

์

ชอบรัมย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กชายศักดา แจ่มใส

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ อินชู

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กชายพลาธิป วิมาลา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กชายราเชนทร์ ศาลาจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

บัวสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายภูผา เรียบร้อย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กชายวีรศาสตร์ มีสุวรรณ์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กชายณัฏฐิกร ดอกคำ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กหญิงบุศรา ใบรัก

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กหญิงลัทธวิตรา โพเงิน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กหญิงพรวิมล แปลงกาย

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กหญิงณัฐชยา รุ่งเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กหญิงวราภรณ์ อนุไวยา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กหญิงณัฐฑิตา เจริญศิริ

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กหญิงศิริพร พันธ์สอาด

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ ศุภผล

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เรียบร้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กชายธนาวุฒิ อยู่ดีรัมย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กชายปรัชญา แสนกล้า

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ส่องสีเมฆ

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กชายวุฒิพร มณีศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กหญิงพิชญธิดา ควรดี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กหญิงณิศรา ผิวละออง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กชายพัชรพล งามนุช

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๔
เด็กหญิงสุธิมา จาธุนิน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กหญิงศิริกานดา ผนังดำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กหญิงปติญา แก้วหอม

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กหญิงณัฐฐาพร เพ็งแก่นแท้

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๘
เด็กหญิงชาดา ดอกใหญ่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กหญิงขนิษฐา ดอกใหญ่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กหญิงอภิรดี ชูกล้า

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๑
เด็กหญิงสุทธาสินี สุวรรณเพ็ญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๒
เด็กหญิงปราณี ภาโนราช

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลแย้ม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กหญิงพิชญ์สินี ภาโนราช

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๙ / ๒๘๕

้
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สร ๔๔๖๐/๗๖๕๕
เด็กชายจิรพัฒน์ ผิวละออง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ วังจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงปทมพร สายไทย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๘
เด็กหญิงธนิศรา ประถมบุตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๕๙
เด็กหญิงกมลทิพย์ เหลือสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงปฏิญา กงจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กหญิงดลพร พ่อค้า

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๒
เด็กหญิงนำเพชร สวยรูป

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๓
เด็กหญิงสิรินดา ชูกล้า

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กชายศุภกิจ อุตส่าห์ดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กหญิงเพ็ญจันทร์ คิดชอบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๖
เด็กหญิงชนกกานต์ ทองหล่อ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำนักนิตย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กชายธนวัฒน์ ดีสม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กชายจักรี สาดนอก

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กชายธนภัทร ผมน้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๑
เด็กชายอภิชาติ เบิกบาน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กหญิงภัทราพร คำดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน มาตพร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กหญิงวรรณษา แก้วปน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๕
เด็กหญิงแสนศิริ รามวงศ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กหญิงอัจฉราพร วังสันต์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กหญิงเบญจพร สมฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๘
เด็กหญิงปรีดาพร ทอนชัย

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๗๙
เด็กชายเฉลิมพล มงคลน้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงขจีรัตน์ บุญคำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ สมฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายเพชรนิรันดร์ บุญภูมิ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๓
เด็กชายฐิติพงษ์ ดัชถุยาวัตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ คำวัน

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กหญิงสิริกัญญา โองโมง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กหญิงณัฐริกา บุญปญญา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กหญิงจันจิรา พลภัย

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กหญิงสุภัสสร บุตรงาม

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กหญิงสุภาพร รักษาวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๐ / ๒๘๕

้
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สร ๔๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กหญิงนรีกานต์ สกุลรักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๑
เด็กชายณัฐพล ลีนา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงอัญชลี สายเพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๓
เด็กหญิงปรารถนา มุ่งงาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๔
เด็กชายอุดมพร อร่ามฤทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๕
เด็กชายดนัย มีสูรย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กชายสรวิชญ์ โทเงิน

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ว่องไวย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)

วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๘
เด็กหญิงพัชรพร สังข์พะบุโชติ

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงสุกานดา ทองเล็ก

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงฟาริดา อันทรินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กหญิงกัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กหญิงชลธิชา อุดมสันต์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา ชอบหาญ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายธันวาฤทธิ

์

สงค์ประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)

วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายศุภคม ปะปง

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กชายกันตพล จันทนา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กชายศราวุฒ อินชูใจ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ พรมราช

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงจิตรา บุญเหมาะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงกนกภัณฑ์ ปะปง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๑
เด็กชายทัศนัย มันจิตร

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กชายปรวิทย์ เรืองใจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๓
เด็กชายนิรุทธ์ รอบคอบ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๔
เด็กหญิงอำนวยพร ทองเล็ก

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๕
เด็กชายภูริภูมิ สหุนิล

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กชายศุภกิต ธรรมดา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๗
เด็กหญิงดากานดา มีสูรย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๘
เด็กชายธีรเดช มีศิริ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๑๙
เด็กชายอัมรินทร์ อุตพัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กชายศักดิคราช

์

มันจิต

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๑
เด็กชายเกริกพล ทองอ้ม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๒
เด็กชายนิธิกร แย้มกลีบ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๓
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

หล่อทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)

วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กชายณัฐชัย บุปผาลา

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๑ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๕
เด็กหญิงปยะฉัตร ศรีภูมิทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๖
เด็กหญิงณัฐวิภา เหลือมลำ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กหญิงธัญญา ดวงดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๘
เด็กหญิงฑิฆัมพร สหุนิล

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๒๙
เด็กหญิงสุพัตรา แกมกล้า

๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงนภา บุญนอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ มันจิตร

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๒
เด็กหญิงนวลนภา แอกทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง(เข็มแก้วบำรุง)
วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๓
เด็กหญิงวิชุดา วงษาโสม

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงวทานิยา ราชา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงปยาพัชร บุญโต

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๖
เด็กหญิงวรรณิษา พอกพูนดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ อาจอำนวย

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๘
เด็กหญิงกวิสรา วงษาโสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กหญิงบุญญา แสนปาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงศิรินภา เหมือนหมาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๑
เด็กหญิงสุพัตรา บูรณะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๒
เด็กหญิงไอรดา เหลือมลำ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กหญิงทิพย์ปญญา นารี

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๔
เด็กชายพงศกร อุตราศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๕
เด็กชายถิรพล ขันติวงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๖
เด็กชายอัษฎา บุญกัน

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กหญิงสุนิสา สงค์โฆ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๘
เด็กชายณัฐพงษ์ คงรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๔๙
เด็กชายอัครเดช แสงหิรัญ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กชายกันตพงษ์ ยาวยืน

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กชายเทพทัศ อินทรษร

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ สายคูณ

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เมืองจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๔
เด็กชายเสกสรร บุญเยียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กหญิงทักษพร พลภักดี

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๖
เด็กหญิงอริสา สดชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๗
เด็กหญิงธัญกร อุตราศรี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กหญิงกิตติยา หาญยิง

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงสรัลพร อุดมพร

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กหญิงพิชญา ทองขาว

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๑
เด็กหญิงนัฐนารี สดชืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กหญิงภัคจิรา คำสอน

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กหญิงนฤมน วิบูลย์อรรถ

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กชายสมัชชา ต้นทอง

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กชายอานนท์ หาญยิง

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงมาลีจันทร์ รัตนเสถียร

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กชายชยพล นิสัยกล้า

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กชายวีรวัฒน์ จันทร์เขียว

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ต้นทอง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กชายอัครเดช ทองคำ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กชายจิรโรจน์ อุ้มพิมาย

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๒ เด็กหญิงศศิณัณญากรณ์

เบิกบาน
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงธิดารักษ์ สุขขี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงจิรารัต สมฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กชายตะกูล เจริญศิลป

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กชายกิตติพัฒน์ หาญยิง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กชายวิวัฒน์ ศรีตะแกะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงปยะมาส ตินทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กหญิงณัฐริณี อุตราศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กหญิงวรรญาดา ปญญโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กหญิงธิติมา วิบูลย์อรรถ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กชายธนพล ปนแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กชายสิริโชค ไชยราช

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กหญิงฟาใส อุตสาหะ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กชายเลิศปติ ศรีวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กชายรวิพล ตีบนอก

๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กชายพิชัย ทองบุตร

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กชายชัชชนน ทองมาก

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กชายนครินทร์ ธงอาษา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงรวิพร ไชยหาเทพ

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กหญิงวริศรา เลิศลำ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กหญิงสุจิตรา พันสิงห์สอน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กหญิงแพรพลอย แผงตัน

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กหญิงเกศินี โสทัน

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ว่องไว

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กชายวีรภัทร จันทร์ดำ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กชายพูลสวัสดิ

์

ศรีนวล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๘
เด็กชายณภัทร เอกวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๗๙๙
เด็กชายณภัสกร จันทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กชายปรเมศ วงศ์นารัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กชายนพรัตน์ มีคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กหญิงสาวิกา จันทา

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงวรินธร จันทา

๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงวันดี กลินกัณหา

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงณัฐพร ศรีนวล

๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กชายธราเทพ จันทนุภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ แสงฮาด

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กชายพงศกร มุ่งงาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กชายสรยุทธ แกมกล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายพงษธร ดัชถุยาวัตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๑
เด็กชายอติราช ชัยโย

๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กชายสมภพ ปริพล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กชายพิสิฐพงศ์ สายคูณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๔
เด็กชายจักรพรรณ จันทา

๐๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กหญิงพลอยรัตน์ ละมุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๖
เด็กหญิงจันจิรา แก้วม่วง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กหญิงเจนจิรา อินทหงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๘
เด็กหญิงกัญญณัฐ ศรีนวล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๑๙
เด็กหญิงสวรส สุธานันท์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา ตรีภณี

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงสุขรดา แก้วรอด

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๒
เด็กหญิงสุธิตา ศรีผุย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กหญิงภราภัทร์ กันนุฬา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงธัญจิรา ภู่แย้ม

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กชายพีรพันธ์ กุลชฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง)

วัดหนองคูน้อย  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๖
เด็กหญิงนัฐณิชา บุญชิด

๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร)
วัดชัยศรีสะอาด  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๗
เด็กหญิงอรุโณทัย เนืองไชยยศ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร)
วัดชัยศรีสะอาด  

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กชายศุภกฤต วงวิลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญโสม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นางลีคุณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๑
เด็กหญิงบัณฑิตา พนารักษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กหญิงปรียารัตน์ ละร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โกยทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กหญิงสุพิชญา สุขสอน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์คำจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กหญิงนิรมล ลำไธสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๗
นายนพกร เท่าเทียม

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สิมบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๓๙
เด็กหญิงณัฐนิชา มะลิวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กหญิงวรานุช ไพรสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๑
เด็กหญิงอรพรรณ จันทร์คำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๒
เด็กชายนันทเดช บุญสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กชายกิติเมศวร์ จันทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กชายยศกร เทพพะราม

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กหญิงขนิษฐา ใยเมือง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๖
เด็กหญิงขวัญชนก สีเทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กหญิงชุมพิตา ยอดสง่า

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กชายธีระพงษ์ กลินพิกุล

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๔๙
เด็กชายรัชพล หล่าโท

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา อนุกูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๑
เด็กชายจีระพร เล็งตามดี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงนลิน ชินวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๓
เด็กหญิงเพชรา สอดศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๔
เด็กหญิงธมนวรรณ สังข์วรณ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กชายดรัณภพ สร้อยทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กหญิงกนกพร สมบัติวงศ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว วัดสระบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กหญิงเนตรนภา รุ่งเรือง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว วัดสระบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กชายอนุนาท สมสัตย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว วัดสระบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ คำสุมาลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว วัดสระบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กหญิงธารทิพย์ ศรีสมพร

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว วัดสระบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กชายสัญติญาสิทธ์

ิ

ซุยรัมย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว วัดสระบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กชายภูริพัฒน์ จันทร์นวล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว วัดสระบัว  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กชายธนโชติ ชินวงศ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กหญิงจิรภัทร หลักบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กหญิงนุชรี เบ้าทอง

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กหญิงจิดาภา สุทินเผือก

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กหญิงเบญจมาศ งามสกล

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กหญิงนชภัช ลำเลิศ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำเรือน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กชายสุริยพงศ์ เพิมทอง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงกณิกนันท์ คำเสมอ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กหญิงกนกกร ยังยืน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงณัฐชา ศรีสะใบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงสุธิดา เชือมาก

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงนิตยา สอนเลิศ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงศิริรดา ธรรมรักษา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กหญิงปภัสสร ไลไธสง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กหญิงชาลิสา รังหอม

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กหญิงปริตตา เกตุหอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กหญิงเกตน์นิภา ชัยยงค์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กหญิงมลตะกานต์ พึงแดง

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กหญิงเอือมเดือน

้

ถาวรพา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สีดา

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กหญิงรัตทิติยา เสนาอุดร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๕
เด็กหญิงมัทนา ฟากหนองดู่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กหญิงฉัตรกานต์ โกศล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงกฤตยา พิลาวุธ

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงอินทิรารัตน์ ประสานทอง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กหญิงพรสวรรค์ ทิพประทุม

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงอาทิตยา เหียดไธสง

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงสุภัทรา เพิมทอง

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงกฤติกา ผิวเหลือง

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ ทรายเพชร

๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กชายธนกร โภคทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

นารอด
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กชายพูนสุข พากล้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กชายอรรถพล ชุมทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กหญิงภัชรินทร์ ทีรัก

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กหญิงสุนันทา สาลีทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ ครุฑสุวรรณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงรุจิรา ลีราช

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร งามสกล ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กชายรัตนบดินทร์ ภูกองชนะ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กหญิงนภสร โยธาจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงสุพาภรณ์ แซ่เฮ้ง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูชัย

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กหญิงญาณภัทร พางาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กหญิงสุภาพร ไชยทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กชายโสภณ จันทร์ส่องแสง

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กชายอรรถพล รัตนผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กหญิงวรางคณา ฉิมงาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือน้อย บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา พืนพรม

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือน้อย บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กหญิงวัชราภรณ์ คงหาญ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างบก บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๔
นางบุญจันทร์ ลามณี

๐๓/๐๗/๒๔๙๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๕
นางบุญตา วงศ์สุนทร

๐๑/๐๑/๒๔๙๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๖
นางบรรจง ทองผา ๐/๐/๒๕๑๕ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๗
นายสมาน อินทร์ชู ๐/๐/๒๕๐๖ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๘
นางเทียมใจ อินทร์ชู ๐/๐/๒๕๐๙ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๑๙
นางอ่อนศรี บูรณะ ๐/๐/๒๔๙๗ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๐
นางมโนชา เมืองกลาง

๒๘/๐๔/๒๕๐๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๑
นางขันธ์ สายเชือ

้

๑๘/๑๒/๒๕๐๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๒
นางจิต สุยคง

๑๐/๐๑/๒๕๐๗
วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๓
นางเสงียม

่

สุขยา
๑๐/๑๒/๒๔๙๕

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๔
นางสาวยอดรักษ์ จันวิเศษ

๐๓/๑๐/๒๕๒๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๕
นายสุเนตร พรหมสุวันทนา

๐๕/๑๑/๒๔๘๗

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๖
นางสมร สุวรรณวงษ์ ๐/๐/๒๕๐๐ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๗
นางชนาภา ปานทอง

๒๗/๐๙/๒๕๐๖

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๘
นางสาวนพมาศ ทะวาช ๐/๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๒๙
นางสาวบุญญิสา คำยอง ๐/๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๐
นายปยพงษ์ คุ้มสุข ๐/๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๑
นางสาวรุจนาจ แก้วล้วน ๐/๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๒
นายวีระยุทธ อุระมา ๐/๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๓
นายวีระเดช ชนะชัย ๐/๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๔
นายพิสูจน์ศักดิ

์

ต้นโพธิ

์

๐/๐/๒๕๔๔
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๕
นายธราธร ผ่องพันธ์ ๐/๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

บ้านผือ  

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๖
เด็กหญิงเพ็ญสมร ประไวย์

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงนฤมล พนารัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ราษีทอง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงกรวรรณ เพลินพร้อม

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงนราวดี ชาวดร

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กหญิงอารียา พรหมนุช

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๒
เด็กชายฐิติโชติ พรหมประโคน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๓
เด็กชายอลงกรณ์ แซ่ซิม

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๔
เด็กชายชโยดม สุตลาวดี

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กหญิงจิราภัทร มีมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๖
เด็กหญิงสุนิสา แก้วเขียวงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๗
เด็กหญิงมนัสพร เกิดเหลียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กหญิงปวันร้ตน์ ใจกล้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กหญิงอรรฒ์พร สมดัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุจวร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๑
เด็กชายศิวกร เปรมสอน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กชายปริชญ์ บุญหนุน

๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ เปรียบยิง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๔
เด็กชายธีรเทพ หาญทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๕
เด็กชายสิริราช สุดจำนง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กชายทักษ์ดนัย ละอองดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กชายชคันเนตร ติมสุวรรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๘
เด็กชายบดินทร์ธร วุฒิยา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรใสดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กหญิงเยาวเรศ วงษาบุตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กหญิงภัทรธิดา กุลวงศ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๒
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ พุทธโต

๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๓
เด็กหญิงเทพสิริ ศรีอะนันต์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กหญิงภทรพร สุดลาวดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กหญิงศิริวิมล คงพลปาน

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๖
เด็กหญิงมณฑิรา ยศรุ่งเรือง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๗
เด็กหญิงกชพรรณ เปรียบยิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กหญิงมิลาวดี แตงอ่อน

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กหญิงศศิรัตน์ กลดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กหญิงกนกพร ตะยูนรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๑
เด็กหญิงนิพาดา เกิดสบาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กหญิงอวัสดา อินทร์แปน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๓
เด็กหญิงปนัดดา สุดจำนงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๔
เด็กหญิงแพรทิพย์ แปลงนวล

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีรินฤกษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แตงอ่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองลี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กหญิงจุฑามาส วิเชียร

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กหญิงชลิตา พลขันธ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงกันติชา ขบวนกล้า

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๑
เด็กหญิงปยะดา หลานเศรษฐา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๒
เด็กชายทศพร เหมือรรักษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กชายสืบศักดิ

์

สกุลเดียว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กชายณัฏวุฒิ ดีสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเจริญสุข วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๕
เด็กหญิงพรไพลิน กลดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๖
เด็กหญิงพรไพลิน ใสแจ่ม

๒๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กหญิงปรียารัตน์ เหลาเพียร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กชายพันเลิศ ละม้ายนิล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๘๙
เด็กชายสหราชย์ ประเสริฐหล้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กหญิงชวพร พงษ์ชะอุ่มดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กหญิงนันทิยา เตียงจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กหญิงณัฐชา อินทร์แปน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๓
เด็กชายกฤษฎา ทองเทพ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กชายกิตติทัศน์ พอกเพียร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ แย้มชู

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กหญิงมาริสา พองพัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทร์แปน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๘
เด็กหญิงสนิลดา ภิรมย์กุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ละม้ายนิล

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กหญิงพรธิตา ทองเอียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กหญิงณัชชา จำนงดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กชายวรวัฒน์ ต้นกลาย

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กชายรพีภัทร สีโสดา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กหญิงมณฑวรรณ จันทร์อินทร์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กหญิงสมใจ การงานจบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กหญิงนฤมล ยิงเชิดดี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กชายปฏิภาณ โมธรรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายอติวิชญ์ ดำริบูรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กหญิงดรัลพร เคนลำโกน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กหญิงแสงเพ็ชร ศรีจันอิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กหญิงศิรประภา อุปฮาด

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กชายคมกริช พิรัมย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงณัฐรส บุตรเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กหญิงปุณยาพร พรมมา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กหญิงสุพัตตรา ระบายศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กชายกิตติธัช วงศ์เพ็ญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กหญิงภัณฑิกา ธัญเหม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๘
นางสาววาสินี ชาวสวน

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๑๙
นายชินวัตร เปนไทย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กหญิงตรีลักษณ์ มโนวงศ์สกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๑
นางสาวสุทธิดา คำมณี

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กหญิงนันสินี ประมูลจักโก

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กหญิงธนภร ชารีงาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ปลายแก่น

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กหญิงอุษา สุดสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กหญิงดารารัตน์ นิลแท้

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงกนกพรรณ ศรีโสภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กหญิงเกวลิน อนันตสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กชายวชิรวิทย์ มณีศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กหญิงชลาศัย ช่อมะลิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ น่าชม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กหญิงผกาวัลย์ ดงปาขา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๓ เด็กหญิงพิมพ์ประภา แจ่มใส
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กหญิงพีรดา เรือเสาร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กหญิงลลิตภัทร สาทิพจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กหญิงวรรณวิสา เสาทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กหญิงวิศัลยา ศาลางาม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กหญิงศศิประภา ซ่อนกลิน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงอารียา สะสีรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา แรงรอบ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงจารุวรรณ บุรทร

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ ผาใต้

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กหญิงวรณัฏฐวีร์ ศักดิสีรี

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กหญิงสุมิตา เครือวัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กหญิงณัฐนิชา แสนคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงพรพิมล สุคนธ์แช่ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กหญิงมลธกาญ กัวพิทักษ์

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายกฤษนัย พิณพงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เสกแสร้ง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กหญิงอารียา สวัสดี

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายอรรถพล เบิกบาน

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กหญิงวศิลทรา สีหะวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายจิระวัฒน์ ศรีสรรงาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๔ เด็กหญิงแพรทองธาร หาญยิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กหญิงฟาใส ศรีบาล

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายพงศภัค เภาแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กชายวันชนะภัย กันนิดา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ดีนาน

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กหญิงอิสราพร โมเม้า

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กชายอนุชา สิริปนัดดา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กหญิงณัชชา เชือทอง

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๒
เด็กชายธนาสรณ์ ทองเจือ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กหญิงกชกร หนูแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กหญิงศรัณย์พร ปททา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กหญิงปยนุช สมสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายเอกวุฒิ ศิริกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กหญิงสกาวเดือน เครือมาส

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ผิวจันทร์สด

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กหญิงวิชญาพร ร่มเย็น

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กหญิงศิลปศุภา คำเสียง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๑
นางสาวรจนา จันทะสิงห์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ผมทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๓
นางสาวฐิติมา เทียงทัศน์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๔
นางสาวอรอุมา วิชิตมงคล

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๕
นายพันธบัตร บาคาล

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๖
นายพลวัต สิงห์ชัย

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๗
นายวัชรพงษ์ พึงโพธิ

่ ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๘
นายณัฐพล แซ่โต๊ะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๗๙
นายศุภณัฐ มรรคสันต์

๐๑/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๐
นายอภิชาติ จินพละ

๒๐/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๑
นายเทอดวิทย์ คำดี

๓๐/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๒
นายโอภาส เครือมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กหญิงอภัสศร สุภิษะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิล วัดทรายขาว  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กหญิงขนิษฐา แสงสัย

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะกาด วัดทรายขาว  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กชายภานุวัฒน์ หาวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถนน วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงมาริสา แสงใส

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กชายอภิชิต แสนดี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กหญิงสิริวรรณ สนโสก

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายณัฐนิช เสริมเหิม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กหญิงณภัทร ฤทธิศักดิ

์ ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ผ่านตะวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายอภินันท์ จำปาทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายชัยนันท์ ทองประ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กชายอภิชาติ ช่างไถ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กชายจิรายุ ศรีสุมัง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เผ้าอาจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กชายปณณวัฒน์ วุฒิพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กชายพลธศักดิ

์

สังขพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กชายพิพัฒน์ จันนุบิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กชายเมธี โอฐงาม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กชายศุภกฤษ ภาสดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กชายสมพร ไชยรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กชายอติชาติ บัวสาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญตน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กชายอิสระพงษ์ สุขดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กหญิงโชติกา สุดคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ยิมชืน

้ ่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กหญิงนภัสสร เจาะดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กหญิงนิญากรณ์ สระแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กหญิงบุญรักษา สอนพรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๑
เด็กหญิงปยมน อุ่นสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงศิริ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๓
เด็กหญิงมัณฑนา กฤษทอน

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ วันเจริญสุข

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๕
เด็กหญิงศุภิสรา จำปศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กหญิงสิริเพ็ญ ปุมแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๗
เด็กหญิงอรนลิน พันโน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๘
เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์งาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กหญิงอัญญาภา ดีรอบ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงธนิษฐา มหานิล

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๑
เด็กหญิงนนทิชา เศรษฐะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๒
เด็กหญิงพัชรีนันท์ ตะโย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กหญิงอริศรา พยัคษา

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กหญิงอารยา ชัยสุภา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๕
เด็กหญิงณัฐธิชา ภูมิคอนสาร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๖
เด็กหญิงนภารัตน์ ศรีดาเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กหญิงปาริชาติ สิงคเวหน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กหญิงพินธุ์สุดา สางาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๒๙
เด็กชายกฤษกร อ่อนสา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายเดชชัย ยศหนองทุ่ม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กชายทักษิณ ศรีวิลาศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กชายอรรถพล ร่วมทวี

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๓
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

เกษรนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กชายพนาวุธ แสงสัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กชายพลวัต โสรถาวร

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กชายวัฒนพล สีลาทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กชายสิทธิชัย ปานทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สางาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กหญิงคนึงนิจ จุนอุทัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงจิตรา เล็บครุฑ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีบุดดา

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กหญิงปาริชาติ สุขไกร

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กหญิงวรรณวิษา สิหินกอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กหญิงวาสนา ไสสรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๕
เด็กหญิงศศิกาญจน์ หวังสม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กชายธวัชชัย ศาลางาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กชายธีรภัทร บรรลือทรัพย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๘
เด็กชายธีระพงศ์ วงค์วรรณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๔๙
เด็กชายพรเทพ สุขสิทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ วีระขันคำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กหญิงดวงดาว ดวงศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๒
เด็กหญิงธารทิพย์ โสรชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กหญิงปภัสสรา เสกกล้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กหญิงพันธิตา จันทราสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กหญิงพิมพ์พร มีเปยม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา อินทร์สง่า

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๗
เด็กหญิงวรกานต์ ศรีแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กชายณัฐพล ตุ้มทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กชายธิติวุฒิ ม่วงสุราช

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายวุฒิชัย หล่าไธสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๑
เด็กชายศตวรรษ สอนพรม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กชายอภินันท์ จันนุบิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กหญิงกรกฎ พวงพันธ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ เหนียวบุปผา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๕
เด็กหญิงกานต์สินี พิมพ์จันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ชนะพจน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กหญิงชลธิชา พลณรงค์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงไชย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กหญิงนิตยา เกตุพิบูลย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กหญิงพรพรหม น้อยฮ้วง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๑ เด็กหญิงรพินทร์นารถ
นับงาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๒
เด็กหญิงรสสุคนธ์ นนท์โชติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๓
เด็กหญิงอาทิติยา สุปงครัตน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

คงสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กชายชิณกฤต ผลาผล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๖
เด็กชายถิรพันธ์ จันนุบิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๗
เด็กชายพันธิตร แว่นดำ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๘
เด็กชายภูชิต เสือแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๗๙
เด็กชายวีระศักดิ

์

ตราชุ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กหญิงกนกนาถ สอดศรีจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๑
เด็กหญิงกนิษฐา ชืนบาน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กหญิงชนัญญา หมันรอบ

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๓
เด็กหญิงธันย์ชนก ประดุจชนม์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๔
เด็กหญิงนภัสสร ยศอินต๊ะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๕
เด็กหญิงประกาย พันธ์ไชย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา คุมรอบ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๗
เด็กชายนพรัตน์ มะลิงาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๘
เด็กชายบัลลภ ทวีสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กหญิงปวีณา บุญสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ทอง บริบูรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๑
เด็กหญิงอรัญญา สาแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๒
เด็กชายศักดา ชัยหนุน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กหญิงนภัสสร เทียงธรรม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๔
เด็กชายทรงสิทธิ

์

สิทธิสังข์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๕
เด็กชายทองทวี เจริญยิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โสประดิษฐ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๗
นายธนชัย คำผล

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๘
นายนิติกร สารธร

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๑๙๙
นายประชา เประนาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๐
นางสาวจารุมาศ จันทร์งาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๑
นางสาวบุษกร บริสุทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๒
นางสาวสิรินทิพย์ ศรีแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๓
นางสาวพิมพา ฉุนกล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๔
นางสาวลัดดาวรรณ แกมแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๕
นายสหรัฐ ใจกล้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๖
นางสาวรัชนิกาญจน์ ใจเพียร

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๗
นางสาวรัตนา สางาม

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กชายภัทรพล คงชืนจิตร

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กหญิงฉัตรเงิน เกลียวทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กหญิงตรีนุช เลาสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๑
เด็กหญิงบุษบา ลักขษร

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๒
เด็กหญิงอรชุมา ทองหลาง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เชิดโฉม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กหญิงละอองฝน เชิดโฉม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๕
เด็กหญิงสุธีธิดา ตวงบุญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๖
เด็กหญิงชลธิชา ดาผา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กหญิงอรอนงค์ สืบศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๘
เด็กหญิงอริยาพร เคนลำโกน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงงาม

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๑
เด็กหญิงทิพากร ขันน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๒
เด็กหญิงธนภรณ์ จำปาสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๓
นางสาวสิรินภา นามม่วง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๔
เด็กหญิงสิริยากร ขจัดโรคา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วสว่าง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๖
เด็กหญิงสุดารินทร์ บุญเจือ

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๗
นายอนุวัฒน์ พอกสนิท

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๘
นางสาวอังค์วรา มีทองเหลา

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๒๙
นางสาวอินทิรา บุญเปน

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๐
นายธีรวัฒน์ ปะจีน

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๑
นายเอกนรินทร์ ศาลางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๒
นางสาวเสาวนีย์ ปุมแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๓
นายโชคทวี บุญคง

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๔
นายอนุวัฒน์ วรรณธรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๕
เด็กหญิงณิชารีย์ คงสนอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๖
นางสาวสรวรรณ อินทรเดช

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๗
นายกฤษณะ ประทา

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นิยมเหมาะ

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๓๙
นางสาวแก้วกานดา นุการลำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๐
นางสาววราภรณ์ ชาวสวน

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๑
นางสาวอัญชลี มันคง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๒
นายชาคริต ต้มทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๓
นายสุริยา ปุมแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๔
นางสาวตรีทิพย์ ปุมแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๕
นายชนะพล เชิดโฉม

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๖
นางสาวกรรณิกา ทวีเกิด

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๗
นางสาวจรัญญา บัวสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๘
นางสาวจิตลดา รักษาลำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๔๙
นางสาวณัฐธิดา เชิดโฉม

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๐
นายวิรุฬห์ จันทร์แดง

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๑
นายอนุภิญโญ จำปาสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๒
นางสาวจิลลภัทร์ เมืองแสน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๓
นางสาวฐปณัชชา ศิริมาก

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๔
นางสาวอภิชญา ปุมแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๕
นายสิริศักดิ

์

บุญคง
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๖
นายอนุชิต เมืองงาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๗
นางสาวกุลสตรี ใจแม่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๘
นางสาวญาณินท์ พะวันรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๕๙
นางสาวกรรณิกา แก้วสว่าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๐
นายทรงกรด บุญคง

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๑
นางสาวพัชริดา ปุมแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๒
เด็กหญิงศศิกานต์ เอิบทวี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กชายรัชตะ แสนเลิศ

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๔
เด็กหญิงภาพิมล ต่างทอง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กหญิงวริศรา สมงาม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๖
เด็กหญิงวนาลี ปตุรงค์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กหญิงไหมเงิน สระแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กชายกิติกร สันทาลุนัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๖๙
เด็กชายยศภัทร คำลอย

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กชายอภิวัฒน์ ผิวเหลือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กหญิงกัลยากร โตไทยสงค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กหญิงแก้วทิพ ทองกาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๓
เด็กหญิงขวัญจิรา พันพม่า

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๔
เด็กหญิงจริญาพร เนรทัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กหญิงจันจิรา มูลสาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ภาคพรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๗
เด็กหญิงวราพร พานทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กหญิงสุจิตรตรา แสงสกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๗๙
เด็กหญิงสุชาดา จันดากุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กหญิงสุพัชฌาย์ แสงใสย

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๑
เด็กหญิงยุพิน หาญเสมอ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๒
เด็กหญิงไหมทิพย์ สมแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๓
เด็กชายธีรวัชร หาญเสมอ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๔
เด็กชายอนุวัตร ชัยภา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๗ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๕
เด็กชายนวพัฒน์ หาญเสมอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุญทัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กชายธีรพงษ์ เลาเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๘
เด็กชายพงศกร พันพะม่า

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๘๙
เด็กหญิงกัลยาณี โสดาโคตร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กหญิงณัฐริณีย์ สะสี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาญเสมอ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๒
เด็กหญิงลักษิกา ระยับศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๓
เด็กหญิงกิจศิริ คิดชอบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กหญิงพิมพิกา จันดากุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๕
เด็กชายจงรัก กาวี

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๖
เด็กหญิงขวัญทรัพย์ อินทร์หอม

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๗
เด็กชายจักรพงษ์ คชสูงเนิน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๘
เด็กชายโชคชัย ประยงค์หอม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กชายณัฐภัทร ธิภักดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กชายนิกร สวัสดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กชายพิทักษ์ ศรีอุทธา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กชายวรพงศ์ คุ้มญาติ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สมัญญา

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กหญิงชลดา หาญเสมอ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กหญิงปาริชาติ ทองสุทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงพรชนก สระทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงภัทร์ธิดา แก้ววิชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กหญิงพรรัมภา เลาเลิศ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กหญิงศรุตา สระแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ภู่แก้วเผือก
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กหญิงกนิษฐา สระแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๒
เด็กหญิงพวงผกา ต่างทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๓
เด็กหญิงเยาวภา นิลทัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ พายมาศ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กหญิงอาภาภร เลาเลิศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๖
เด็กหญิงอารียา บุญทูรย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๗
เด็กชายวราวุธ กันยา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๘
เด็กชายศรยุทธ์ ช่างเหล็ก

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ สุขเมือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๘ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงจิระนันท์ หม้อจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๑
เด็กหญิงฐิติมา เลาเลิศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๒
เด็กหญิงประภากร บุญเพ็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๓
เด็กหญิงพรไพลิน สินสุพรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๔
เด็กหญิงรัชนีย์ มูลสาร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๕
เด็กหญิงอุษา นะพรรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๖
เด็กชายกฤษณะ เลาเลิศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๗
เด็กหญิงสายสุนีย์ สระแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๘
เด็กหญิงสุนันทา หาญเสมอ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กหญิงนำอ้อย จันทร์เปรียง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงเสาวภา แก้วนารินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๑
เด็กหญิงนภิสรา สระทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๒
เด็กหญิงธิพาภรณ์ สุขเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๓
เด็กหญิงอรจิรา สระทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กชายรุ่งเรืองกิจ นิลทัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๕
เด็กชายปรีชา สุขเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๖
เด็กหญิงนฤมล นิลทัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กหญิงภิรมย์พร ศรีเพชร

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กหญิงศศิธร พิมพ์สระเท้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๓๙
เด็กหญิงชนาพร บุญเต็ม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงศิริโสภา ไชยสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๑
เด็กชายอนัทชา สินสุพรรณ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กชายสรวิชญ์ ชัยเลิศ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๓
เด็กชายเอกราช บุตรดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๔
เด็กหญิงวันนา ชัยภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๕
เด็กหญิงกาญจนา สินสุพรรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๖
เด็กหญิงจิราพร จำนิล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๗
เด็กหญิงพรพิมล เกษแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๘
เด็กชายธีรเทพ บุญเพ็ง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กชายไกรสร ศรีจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กหญิงสรินยา ทองสี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๑
เด็กหญิงกาญจนพร สระแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๒
เด็กหญิงขนิษฐา สระแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กหญิงนาตยา โผยสูงเนิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กหญิงรัชนีกร สมัญญา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๕
เด็กหญิงวิจิตรา พันนาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๖
เด็กหญิงประภัสสร บุญดิษฐ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กชายพรรษา บุญพรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กชายธวัชชัย ต้นบุญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๕๙
เด็กชายเกียรติชัย สมัญญา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กชายชัยวัฒน์ นำแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทำงาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๒
เด็กหญิงเบญจมาศ นะวะซิมัยนาม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๓
เด็กชายไพโรจน์ ฉ่องสวนอ้อย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กชายรติภัทร วงษ์มา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กหญิงแคนดี

้

วังสัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ นนธิจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๗
เด็กหญิงเกศรา นวสิมัยนาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กหญิงอรสา พันธ์สำโรง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กหญิงธิติมา บุญเผย

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายธีรพงษ์ สันทาลุนัย

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๑
เด็กหญิงนิรมล อบอุ่น

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๒
เด็กหญิงนิศาชล บุญหนัก

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๓
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

ยินดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๔
เด็กหญิงพรชนก จันทร์นอ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๕
เด็กหญิงพรธิดา นิลทัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๖
เด็กหญิงพรพิมล บุญเต็ม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๗
เด็กชายพัชรพล พาแก้ว

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันนอ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๗๙
เด็กหญิงภัทรธิดา เพ็งพิศ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๐
เด็กชายเรวัตร สมัญญา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๑
เด็กหญิงวรรนิษา คำจันดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กหญิงวาสนา ยุงประโคน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๓
เด็กหญิงวิศรุตา หารคุโน

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กหญิงศิริวรรณ สมัญญา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กหญิงอรณภา สินสุพรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๖
เด็กชายจักรรินทร์ บุญเต็ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๗
นายอภิสร นิลทัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๘
นางสาวนภารัตน์ วรางกูร

๑๓/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๔๖๐/๘๓๘๙
เด็กชายวัชรินทร์ บุราคร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ วัดคงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พุฒกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ วัดคงคาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๑
เด็กชายธัญญพิสิษฐ์ ไพรเขต

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๒
เด็กชายกิติภูมิ เพชรสุวรรณ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๓
เด็กชายเจษฎา บัญชาเมฆ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๔
เด็กหญิงสุรางคณา เพชรสุวรรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๕
เด็กชายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กชายเจษฏา บูรณ์เจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ รัตนวรรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ บัญชาเมฆ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กหญิงมัลลิกา โพธิคำ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กชายชัชรัณ ธรรมทาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนลี

วัดโนนลี (อัมพวันศิลาราม)

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กชายธนกฤต อนุลีจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กชายเกษม แสงตะวัน

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กชายคัมภีรภาพ บุญคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายอภิชาติ วิวาสุขุ

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กชายโชคชัย งามสกล

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กชายจิรายุ สาทิพย์จันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายธีรพงศ์ วิวาสุขุ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายนันทการณ์ บุตรลักษณ์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กชายวีรกร บุราคร

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายคมกริช บุราคร

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กหญิงศิริกุล ภางาม

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มณีพร้าว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๓
เด็กชายณภัทร โกษยานันท์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กหญิงชญานันท์ สีสูงเนิน

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สิมงาม

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กชายสกลเกียรติ เจือจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กหญิงจันจิรา สภาทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ วิวาสุข

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กหญิงณัฐหทัย ภูอาษา

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กชายปญญา สอนศรี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๑
เด็กหญิงปรียะพร ไชยสงคราม

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กชายธนภัทร บุสยาตรัส

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กชายรังสรรค์ สาธร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กชายกิตตินันท์ แก้วลำ

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ แดงน้อย

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๖
เด็กหญิงกชกรณ์ บุราคร

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กหญิงชลลดา บูรณ์เจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๘
เด็กหญิงจิรภิญญา บุญทูล

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๒๙
เด็กหญิงกุลธิดา สันทาลุนัย

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กหญิงพรรณนารา ศรัทธาธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กหญิงพนิดาพร ศรัทธาธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๒
เด็กหญิงธันยภรณ์ วอนกระโทก

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๓
เด็กชายรัชตะ แดงขะจร

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กชายอภิชาติ ดวงผุยทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงธนัชชา พรมลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๖
เด็กหญิงนำทิพย์ เติมสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๗
เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีนุรัตน์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา บุญทูล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงพัณณิตา อินทร์หอม

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กหญิงรัตติยา นะวะสิมัยนาม

๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๑
เด็กชายประสิทธิ

์

โลมสนธิ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๒
เด็กหญิงวาสนา สมัญญา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา วิวาสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๔
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดัชถุยาวัตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๕
เด็กชายการัณยภาส ชมสวน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายกฤษฏา อนุลีจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายกษิดิเดช

์

บุญเสริม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๘
เด็กชายฉัตรกวี สันทาลุนัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๔๙
เด็กชายชนะสรณ์ บุญประกอบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กชายสรศักดิ

์

บุญเพิม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๑
เด็กชายอภิวิชญ์ ผาจันดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กหญิงจีรนันท์ เกตุโกวิทย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิลาเลิศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๔
เด็กหญิงณัฐพร วิวาสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๕
เด็กหญิงปนัดดา รองจันทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๖
เด็กหญิงสุนิสา อินทร์หอม

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๗
เด็กหญิงอทิตติยา สภาทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๘
เด็กหญิงอุไรพร ทองรัตน์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๕๙
เด็กหญิงทิฆัมพร นิยม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กชายอนุชิต อนุลีจันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๑
เด็กชายพิพัฒน์ชัย แสงดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดบ้านโพธา  

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ มุกดา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๓
เด็กชายราชันทร์ วงศ์ภักดีชัยกิจ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๔
เด็กชายศุภวิชญ์ เครือเนียม

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า

วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๕
เด็กชายสุธี แสนทวีสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหว้า

วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๖
เด็กหญิงชลดา สันทาลุนัย

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๗ เด็กหญิงประภัสฎากรณ์

สันทาลุนัย
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๘
เด็กหญิงชุติมาพร เกษรชืน

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๖๙
เด็กหญิงแพรวา ภางาม

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กชายณภัทร บุญทัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๑
เด็กชายณัฐพล อ่อนเนืองเพชร

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๒
เด็กชายศักรินทร์ วิยาสิงห์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๓
เด็กชายอินทัช เกษรชืน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ คนึงเพียร

๐๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๕
เด็กหญิงณัฐตชา ปลอดโปร่ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๖
เด็กหญิงนิศากร เกษรชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๗
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สิมาจารย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๘
เด็กหญิงสรัลรัตน์ บุญทูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๗๙
เด็กหญิงบุราพร บุญทูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กหญิงพิมพิศา วงษ์ละคร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๑
เด็กชายกฤติพงศ์ บุญทูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๒
เด็กชายธีรเดช บุญทัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๓
เด็กชายบญปราบ วิยาสิงห์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๔
เด็กชายพงศธร แสนคำเพิงใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ภางาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ยศศิริ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญทัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๘
เด็กหญิงกุลวดี นนทไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๘๙
เด็กหญิงเจนจิรา กรึงไกร

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กหญิงพรรณีย์ บุญทัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๑
เด็กหญิงรพีพรรณ สิมาจารย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ ภางาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๓
เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเสริม

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญทุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๓ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๕
เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์ทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๖
เด็กชายพุทธคุณ นุยเมิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแคน วัดหนองแคน  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๗
เด็กชายรัฐภูมิ บรรณการ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๘
เด็กชายภานุพงษ์ ใยดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๔๙๙
เด็กหญิงรุ่งนภัฐ สูงเนิน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กหญิงศศิวิมล ก่อแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กหญิงธนัชพร พรหมทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กหญิงอรัญญา จารัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พันธศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กชายพงศกร จันทเขต

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กชายขวัญชัย เพลินสุข

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กชายสิทธิพงศ์ พรหมทอง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กชายกฤตเมธ จันทเขต

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญยงค์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กชายภคิน กองศิริ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กชายสุทธิราช เข็มกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๑
เด็กชายรัฐภูมิ รสดี

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๒
เด็กหญิงจุฑามาศ เงินชัยภูมิ

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กหญิงภัทรชฎา กุลรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๔
เด็กหญิงศรัญญา มาลัย

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๕
เด็กหญิงไอริสษา กงแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๖
เด็กหญิงกาญจนา วารีรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๗
เด็กชายวุฒิกร สุภิษะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา มีสา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๑๙
เด็กชายดนุพร บรรณการณ์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กชายทิวากร จันทร์แดง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๑
เด็กชายภัทรายุทธ พิษสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๒
เด็กชายพงษธร ชนะชัย

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๓
เด็กชายชนกานต์ สุภิษะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๔
เด็กชายธนากร บุญยงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๕
เด็กชายพงศกร สุภิษะ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๖
เด็กหญิงปยะพร นิยมสวน

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๗
เด็กหญิงธมลวรรณ ยอดเงิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๘
เด็กชายรพีภัทร ขันอาษา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๒๙
เด็กชายก้องภพ กุลรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๔ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กชายปญญพัฒน์ เชือเหิม

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๑
เด็กชายถนอมศักดิ

์

นิยมดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๒
เด็กชายวีรพงษ์ คำเสียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๓
เด็กหญิงสิราวรรณ เสาวโค

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๔
เด็กหญิงวาลิกา อุนานนท์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๕
เด็กหญิงกัณฐิกา สำเภาทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๖
เด็กหญิงพรพิมล ศรีมงคล

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๗
เด็กหญิงณัฐริกา อุตธูร

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๘
เด็กชายศักดิ

์

จันนุบิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กชายก้องเกียรติ สุริวงศ์

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กชายเอกมงคล เฉียบแหลม

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๑
เด็กชายพงศ์กร บริบูรณ์

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ ดุจจานุทัศน์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๓
เด็กหญิงสิรินทรา ยาชมพู

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๔
เด็กหญิงวริษฐา ตาอุดม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๕
เด็กหญิงอรริชา เสริมศิริ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๖
เด็กหญิงณิชชยา จันทร์เสียงใส

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๗
เด็กหญิงศุภกานต์ มุ่งดี

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โฉมรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๔๙
เด็กหญิงภัคจิรา ประสานทรัพย์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กชายอชิตพล หินทุม

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๑
เด็กชายชัชชล ชัยชนะ

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๒
เด็กชายจักรพงศ์ เทียนทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๓
เด็กหญิงทิพวรรณ โฮชิน

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๔
เด็กหญิงกาญน์เกล้า โกรธประโคน

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กหญิงวริษฐา จันทร์แก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ บูรณ์เจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๗
เด็กชายโกมินทร์ บุญเขียว

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๘
เด็กชายชนะชัย ชัยชนะ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กชายธนพงษ์ ก้อนทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริพูน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๑
เด็กชายชานนท์ เทียนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๒
เด็กชายธนพัฒน์ งัดสันเทียะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ ฉุนกล้า

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๔
เด็กหญิงอัจฉรา สินมาก

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๕
เด็กหญิงพิมพ์วรา ชาวสวน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๖
เด็กหญิงสุธาวัลย์ แดงจินดา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๗
เด็กชายวัชรพล ผิวทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๘
เด็กหญิงอรปรียา พระงาม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๖๙
เด็กหญิงปรินดา แสงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงวิไลพร มิฆเนตร

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ หวังสม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๒
เด็กหญิงลลิตวดี นิลแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจียสันเทียะ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๔
เด็กหญิงธาริษา ทนทาน

๐๒/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๕
เด็กชายรังสิมันต์ ขันสาคร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๖
เด็กชายไอตะวัน นิลแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๗
เด็กหญิงพรพัฒน์ ทองหล่อ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๘
เด็กหญิงณัชชา สังลาย

๑๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๗๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา ฉุนกล้า

๒๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงเบญจพร วางประโคน

๒๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๑
เด็กหญิงปริม สิงคเวหน

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๒
เด็กหญิงณัฐธิชา วงศ์สะคู

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ สัตบุตร

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๔
เด็กหญิงพรทิพย์ บุญธรรม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๕
เด็กหญิงณัชชา วีนาตะ

๑๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประทิพย์เนตร

๑๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๗
เด็กหญิงธัญญาธรณ์ จำรัสแนว

๒๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๘
เด็กหญิงกินณรี อย่าลืมดี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๘๙
เด็กหญิงตวงพร หวังเปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กชายณรงค์กรณ์ พรมนำคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๑ เด็กชายกัญจน์ชินกฤต
สารภี

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๒
เด็กชายธนวิชญ์ อุดมทวี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๓
เด็กชายอรรถพร จารัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๔
เด็กชายแสงชัย กล้วยสุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๕
เด็กชายพิสิฎฐ์พล ริวศรี

้

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๖
เด็กชายวรจักร ช่วยหาญ

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีลาเกตุ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ ริวศรี

้

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๕๙๙
เด็กชายยุทธนา พระงาม

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กหญิงอภิญญา มูลทอง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา สายศร

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ผสมพันธ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กชายบอย เฉลียวฉลาด

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กชายอัคพล สารเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๕ เด็กชายปกรณ์เกียรติ

์

ริวศรี

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กชายเตวิช ผาฤพล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กชายเณราทร ใจกล้า

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๘
เด็กชายธีรยุทธ สมศรีงาม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ศิริมา

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นิลแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๑
เด็กชายอัษฎา แสนสุข

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๒
เด็กหญิงศศิกานต์ พรมวัฒน์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๓
เด็กหญิงรัตทยา นิลแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๔
เด็กหญิงอภิชฎา นิลแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา ลักขษร

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๖
เด็กหญิงสิริวัลย์ สาแพงน้อย

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๗
เด็กชายฐานันดร นิลแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชัยศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๑๙
เด็กชายชานน สุขยาดี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๐
เด็กชายณัฐกฤต สืบสันต์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๑
เด็กชายธีระพัฒน์ พิงพึงใหญ่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๒
เด็กชายพัชรพล ง่วงกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๓
เด็กชายพันธกานต์ พวงมาลา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๔
เด็กชายรัตนพล โฉมศรี

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๕
เด็กชายพงศ์รพี จารัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๖
เด็กชายวีรศักดิ

์

สุภิษะ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๗
เด็กหญิงการะเกด ยถาภูตญาณ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๘
เด็กหญิงจิรัชยา วิบูลย์เพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๒๙
เด็กหญิงภูณิชนาฏ ทองปลิว

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กหญิงณัฐวดี ขอชัย

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๑
เด็กหญิงปนัดดา จิตมัน

่

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๒
เด็กหญิงวัชรพร นามวัฒน์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๓
เด็กหญิงวรรณิศา สุขหล่อ

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๔
เด็กหญิงสาวินี ชือพันธ์

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิมพ์สอน

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๖
เด็กหญิงปาริชาติ หอมเนียม

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๗
เด็กชายศรุต เจริญสุข

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๘
เด็กชายจิรพัฒน์ โจมรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๓๙
เด็กชายไชยภัทร หลอดทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กชายทรงภพ บุญร่วม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๑
เด็กหญิงกชกร ยถาภูตญาณ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๒
เด็กหญิงธันยาภรณ์ ได้เห็นตอบ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๓
เด็กหญิงกาญจนา เตือนสติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๔
เด็กหญิงสุชาดา รักษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๕
เด็กชายจักราวุธ อยู่เจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๖
เด็กชายบุญรอด แสงสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๗
เด็กชายปรเมทย์ ทนทาน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๘
เด็กชายธีรเดช สาคร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๔๙
เด็กชายเทวราช วงค์คลอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กหญิงมัณทนา บุญมานนท์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๑
เด็กหญิงสมฤดี สังข์ลาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๒
เด็กหญิงพิมพ์ณภัส เพ็ชรสนัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๓
เด็กหญิงนันทิตา พระงาม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรำดม

วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ โพธิศิริ

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๕
เด็กหญิงธนพร ประดุจชนม์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตรำดม

วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๖
เด็กชายอนุชา ปตตฝาย

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๗
เด็กหญิงสุพิชญา อนุเคราะห์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๘
เด็กหญิงศิฬาพร สำนักนิตย์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๕๙
เด็กหญิงอภิญญา สมานทอง

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๐
เด็กชายธึรภัทร มงกุฎเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๑
เด็กชายนครินทร์ มีศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๒
เด็กชายธันวา นวลดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๓
เด็กชายกิตติ จันทวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๔ เด็กชายชาติอาชาไนย
ภูตะดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๕
เด็กชายวีรวิชญ์ โพธิศิริ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๖
เด็กหญิงกรกนก วงศ์ศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๗
เด็กหญิงธัญญทิพย์ จารัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๘
เด็กหญิงปริศนา โสมสุข

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๖๙
เด็กหญิงศศิภา ดีประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ นาคดี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๑
เด็กชายรัฐภูมิ โพธิงาม

์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๒
เด็กชายคณาธิป สุพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๓
เด็กชายพีรัช เนตรจักรวาล

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๔
เด็กหญิงกาญเกล้า วินิจฉัย

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๕
เด็กหญิงขนิษฐา กล้าเสมอ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๖
เด็กหญิงปรัญญา เจียมรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๗
เด็กหญิงยุวธิดา จีนสันเทียะ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๘
เด็กหญิงศศิกานต์ พ่อค้า

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๗๙
เด็กหญิงสายนำรักษ์ ศรีแยก

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กหญิงกนกพร เทียมลม

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

พันธ์ภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๒
เด็กชายนรินทร์ธร ปลืมหมู่

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๓
เด็กชายณฌานนท์ รักษ์ชอบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๔
เด็กชายธีระพงษ์ แก้วเกลียว

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๕
เด็กชายนนธวัช นามวัฒน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๖
เด็กชายนนธวุฒิ นามวัฒน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา จารัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๘
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตรงเทียง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๘๙
เด็กหญิงอนัญญา นามยงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ สาแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๑
เด็กหญิงดวงนภา ตุ้มทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๒
เด็กหญิงศิรินทรา จารัตน์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๓
เด็กชายพิเชษฐ การสมเพียร

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๔
เด็กชายทินภัทร ฉุนกล้า

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๕
เด็กหญิงมาริสา สิงคเวหน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ เปนสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๗
เด็กหญิงวราภรณ์ กกสันเทียะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๘
เด็กหญิงปริฉัตร สมานทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๖๙๙
เด็กหญิงภาวินี สุขยาดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๐
เด็กหญิงเมทิศา รวดเร็ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๑
เด็กหญิงวิลัย แสนมี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๒
เด็กหญิงศิริพร พันธ์ศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๓
เด็กหญิงสุขิตา เกษแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๔
เด็กหญิงอภิชญา สร้อยดอก

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๕
เด็กหญิงสุนิสา เงินเนตร

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๖
เด็กชายวีรภัทร กุณาพัฒน์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๗
เด็กชายนาธาร สะกาลิทา

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๘
เด็กหญิงมุทิตา พรมบุตร

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๐๙
เด็กหญิงหฤทัย สวัสดี

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นามสวัสดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๑
เด็กชายรังสิมันต์ ภูไม่พรม

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

สืบสุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๓
เด็กชายหนึงตระการ

่

หมายเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๔
เด็กหญิงสิราวรรณ หมายเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๕
เด็กหญิงสุพรรษา หงษ์สูง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๖
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๗
เด็กหญิงปญญาพร ภาสดา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สร้อยดอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๑๙
เด็กชายโกมินทร์ คุ้มแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๐
เด็กชายวรพงศ์ จันทร์กล้า

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๑
เด็กชายพงศธร มาลีแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๒
เด็กชายสุรทิน อินทร์งาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๓
เด็กหญิงสมฤดี จารัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๔
เด็กหญิงสุวภัทร อัมหธร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๕
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์กล้า

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๖
เด็กหญิงเลิศลักษณ์ คะเลรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๗
เด็กหญิงชนภา เดชบุญ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย

วัดเกาะแก้วยานนาวา
 

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๘
เด็กชายกันตพิชญ์ เทตะรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย

วัดเกาะแก้วยานนาวา
 

สร ๔๔๖๐/๘๗๒๙
เด็กชายรุจิภาส คงทะนงค์

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๐
เด็กชายชนวีร์ แสงอรุณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๑
เด็กชายอลงกรณ์ หนอสิงหา

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย

วัดเกาะแก้วยานนาวา
 

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๒
เด็กหญิงจิราพัชร สุดหาร

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๓
เด็กชายธีระยุทธ อุตสาห์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๔
เด็กชายอดิเทพ ตุ่มทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๕
เด็กชายคงคา สะพานหล้า

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๖
เด็กชายชลณเทพ ชูศรี

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๗
เด็กชายณัฐพล เภาตะนะ

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๘
เด็กชายวันชนะ ธาตุวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๓๙
เด็กชายสุเทพ ปตตังถาโต

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๐
เด็กหญิงเขมจิรา พูลมณี

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๑
เด็กหญิงจิรวรรณ เอือนไธสง

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๒
เด็กหญิงธนารีย์ คงทรง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๓ เด็กหญิงพลอยแพรวา
สวัสดีลาภา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๔
เด็กหญิงกรรวี โพธิบาย

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๕
เด็กชายวศิน ไพรสุวรรณ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๖
เด็กชายนพวิชญ์ โมกมะเริง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๗
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ ไพรสุวรรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๘
เด็กหญิงฟาใส แสงไส

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๔๙
เด็กชายกฤษฎา ดำริห์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

สิบรัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๑
เด็กหญิงอริสรา จันทราช

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๒
เด็กชายธีรภัทร พรประภา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๓
เด็กชายชินวัตร ศาลางาม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๔
นายสุริโย วิจารณ์จิต

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๕
เด็กชายกิตติชัย ทินเต

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๖
เด็กชายธีรภัทร ทังทอง

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๗
เด็กชายพงศกร แก่นดี

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๘
เด็กชายธีรพล เหลือมลำ

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๕๙
เด็กชายธนากรณ์ เทพเดช

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๐
เด็กชายธาวิน เทพเดช

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๑
เด็กหญิงสิริกัญญา นามเมือง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๒
เด็กหญิงพัชรมัย เอือนไธสง

้

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๓
เด็กหญิงธนันญา เหล็กกาญน์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๔
เด็กหญิงสายสุรีย์ แสงอรุณ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
ศรีแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๖
เด็กหญิงชลธิชา แตบไธสง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๗
เด็กหญิงขวัญจิรา เทินไธสง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๘
เด็กชายคุนัญญา สูรย์ทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๖๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา หอมคำผัด

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๐
เด็กชายสุวินัย ยันรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๑
เด็กชายวิทยา เดชบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๒
เด็กชายธีรพงษ์ เดชบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๓
เด็กชายภัทรพล ดีพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๔
นายพงศธร บุญมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๕
นางสาวฐิติมน พุชะโลนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๖
เด็กหญิงนลินนิภา ดีรอบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)

วัดศรัทธาวารี  

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๗
เด็กหญิงกุลธิดา เกตษระ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๘
เด็กหญิงธนพร สวนงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๘๗๗๙
นางวาสนา วงค์สนิท

๐๖/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๐
เด็กชายทินภัทร ยุงรัมย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๑
เด็กชายจุติพงศ์ ต้นเขียว

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๒
เด็กชายวุฒิชัย แสงเพชร

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๓
เด็กชายวิทยา บุญมี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๔
เด็กชายอชิระ ม่วงน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๕
เด็กชายวสุธร ทุมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๖
เด็กชายณัชพล เพียงจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๗
เด็กชายณรงค์ บุญปก

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๘
เด็กชายประวีร์ ลุนาบุตร

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๘๙
เด็กชายนววิช เย้ยรัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๐
เด็กชายอัษฎาวุธ สร้อยจิต

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๑
เด็กชายยศคล มิตรเจริญ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๒
เด็กชายกรวิชญ์ ยอดสุรินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๓
เด็กชายพรเทพ เพ็ชรน้อย

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๔
เด็กหญิงมุทิตา ปาปะสังข์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา งอยภูธร

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน ศาลางาม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๗
เด็กหญิงสุภัทรา ทุมทอง

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๘
เด็กหญิงอาลิษา ผิวทวี

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๗๙๙
เด็กหญิงแพทองทิพย์ หอมหวล

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๐
เด็กหญิงปาลิตา เรือนน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๑
เด็กหญิงเอด้า ซาสุด

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๒
เด็กหญิงมลทิชา หว่างแสง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๓
เด็กหญิงภัทรวดี บุตรโต

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๔
เด็กหญิงพันธิตรา ปชชามูล

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๕
เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์แสน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๖
เด็กหญิงสุชาดา ยอดสุรินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๗
เด็กหญิงณัฐวดี หารชนะ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๘
เด็กหญิงอุำไรวรรณ บุญโฉลม

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๐๙
เด็กหญิงอรดา สร้อยจิต

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๐
เด็กหญิงพิชญา ยอดเพ็ชร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๑
เด็กชายนราวุธ สร้อยแสง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๒
เด็กชายศิวกร ลักษร

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๓
เด็กชายอโณเพชร ยาแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๔
เด็กหญิงปณฑ์ชนิต ไหลหลัง

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ประเสริฐสังข์

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๖
เด็กชายชนกชนม์ หมายหวัน

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๗
เด็กชายวีรวัฒน์ เสริมผล

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๘
เด็กหญิงชนิสรา มัดยารัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมหงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๐
เด็กชายกิตติกร สอนสีดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๑
เด็กชายธวัชชัย สอนสีดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๒
เด็กชายรพีภัทร สินธุโคตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๓
เด็กหญิงชลธิชา โยงรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๔
เด็กชายชิงชัย ยองรัมย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๕
เด็กหญิงเอมมิตรา วิรัมย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๖
เด็กหญิงศิริกานดา ต้นเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๗
เด็กชายภูวพล ชืนนอก

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๘
เด็กชายกษิดิเดช

์

ศิลปสรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๒๙
เด็กชายวีรพล ใจกล้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๐
เด็กชายนราธร จำปางาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๑
เด็กชายชาริว ชาภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๒
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เรือนน้อย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๓
เด็กชายยุทธพิชัย วันงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๔
เด็กชายศุภวิชญ์ ทองเบ้า

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๕
เด็กหญิงญาสมินทร์ ภาสำราญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๖
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โยงรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญครอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๘
เด็กหญิงกาญจนา อินทชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๓๙
เด็กหญิงจารุวรรณ ต้นเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๐
เด็กหญิงสุภนิดา เพชรพราว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๑
เด็กหญิงมัลลิกา สืบสุนทร

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๒
เด็กหญิงวิมลณัฐ วิรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๓
เด็กชายอดิศร หนูกิจ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๔
เด็กหญิงพิชชาอร เลาเพียร

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๕
เด็กหญิงอภิญญา วงษ์อนุ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๖
เด็กหญิงจินดาพร เมาลีร์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๗ เด็กหญิงปริญญาลักษณ์
จุลละนันท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๘
เด็กหญิงเกวลิน รสพรม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๔๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ตะเกิงผล

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๐
เด็กหญิงปฐทิชา เครือจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๑
เด็กหญิงปนแก้ว บูรณะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๒
เด็กหญิงยิหวา สุขจิตต์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๓
เด็กหญิงยุพาพร ขันวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๔
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สาแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๕
เด็กหญิงอจลญา มาลาลำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๖
เด็กหญิงอรวรรณ เกษจันทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๗
เด็กชายอภิชาติ ดียิง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๘
เด็กหญิงรัตติกาล ช่างเพียร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๕๙
เด็กหญิงกาญจนา แก้วภายนอก

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๐
เด็กหญิงสุภาวิมล สมานมิตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๑
เด็กหญิงอรทัย พวงยอด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๒
เด็กหญิงพิริษา คำลือวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๓
เด็กหญิงปนัดดา เมืองไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๔
นายภานุวัฒน์ แปนจันทร์

๘/๑๐/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๕
นางสาวทัศนีย์ อ่อนมณี

๑๗/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๖
นางสาวอัยรดา ลำดวนหอม

๒๖/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๗
นางสาววรรณฤดี เพิมทรัพย์

่

๒๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๘
เด็กชายณัฐพล หมู่พราหมณ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุอาไร วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๖๙
เด็กชายปณวัตร ขุมทอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๐
เด็กชายวสันต์ ใชยงค์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๑
เด็กชายเอกกวีร์ ศรีดา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ สุขประเสริฐ

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๓
เด็กหญิงพรนภา ขุมทอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๔
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สัพโส

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา ประทุมแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๖
เด็กหญิงวรรณิษา ขุมทอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๗
เด็กหญิงหยาดเพชร ศรีวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๘
เด็กชายนิรัตศัย จินดาศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๗๙
เด็กชายปฏิวัติ ขุมทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ ตามสันเทียะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๑
เด็กชายภูเบศร์ ศรีจันพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๒
เด็กชายวิชิตชัย แซ่เฮ็ง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูกอย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๔
เด็กชายสมชาย ใชยงค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๕
เด็กหญิงธันย์ชนก สืบเพ็ง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๖
เด็กหญิงมยุรา สุขประเสริฐ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๗
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โคตะมี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๘
เด็กหญิงวิชญาดา สุขประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๘๙
เด็กหญิงสุธิตา เสนาะเสียง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๐
เด็กหญิงศิริวิภา สุขประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๑
เด็กชายพิริยพงษ์ สุขเกษม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๒
เด็กหญิงกาญจนาพร ดมหอม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๓
เด็กหญิงเมลิสา นุปานรัมย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๔
เด็กหญิงศศิพร สีดา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๕
เด็กหญิงณภัทรจิรา สุขประเสิฐ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๖
เด็กชายเพชรธนา สืบเพ็ง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญมีได้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๘
เด็กหญิงวาสนา พระทัยงาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๘๙๙
เด็กหญิงกันยา พวงจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๐
เด็กหญิงศศิธร อรุณพาส

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๑
เด็กชายอิทธิพล ณรงค์ชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๒
เด็กชายคมสันต์ สมานมิตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๓
เด็กชายจักรพงษ์ ทองแม้น

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๔
เด็กหญิงรัตนา ทองแม้น

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๕
เด็กหญิงชลธิชา ภู่โกสีย์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๖
เด็กหญิงอภิรมย์ ดาศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ ทรงความเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๘
เด็กหญิงปญญาพร แซ่โล้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๔๖๐/๘๙๐๙
เด็กชายศิรศักดิ

์

พันธ์สายเชือ

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๐
เด็กชายธีรดนย์ ขอร่ม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๑
เด็กชายฑีฆา ทำนองดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๒
เด็กชายกฤป ฤทัยวัฒน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๓
เด็กชายไรวินท์ สิงห์เสน

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๔
เด็กชายธีระพงศ์ ปติอนันต์ศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๕
เด็กชายชญาธิป ถึกสกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๖
เด็กชายธนวิน สมบัติไหมไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๗
เด็กชายโพธิพงศ์ โพธิสีจันทร์

์

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๘
เด็กหญิงพิชญดา พรหมมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๑๙
เด็กหญิงอภิชญา เหมนิธิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๐
เด็กหญิงศรัณย์พร เจริญรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๑
เด็กหญิงสุธาวัลย์ ศิริม่วง

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๒
เด็กหญิงนิมิตศิริ ศักดิเสริมเกียรติ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๓
เด็กหญิงชนาพร คงเถลิงศิริวัฒนา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๔
เด็กหญิงภาพตะวัน นพเก้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๕
เด็กหญิงศดานันท์ นัดกล้า

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๖
เด็กหญิงพิมพิศา ตรองอุดมสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๗
เด็กหญิงปุญช์กนก ชูชืนบุญ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๘
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน อุตทูน

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๒๙
เด็กหญิงนปภา สุปงปรัส

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๐
เด็กชายเตชินท์ ประดับสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๑
เด็กชายภาสุ สมมีย์

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๒
เด็กชายสิทธินนท์ วิชา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๓
เด็กชายธนพล มะลิงาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๔
เด็กชายปาลวัฒน์ โสวภาค

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๕
เด็กหญิงชญาน์นัทช์ บุญญะสิริสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๖
เด็กหญิงณภัทร สอโส

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๗
เด็กหญิงสุชานันท์ คงเสมอ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๘
เด็กหญิงณภัทรารัตน์ ชัยชนะไพศาล

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๓๙
เด็กหญิงอชิรญาณ์ คงทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ศรีอุฬารวัฒน์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๑
เด็กหญิงรัฐกรินทร์ เทียมทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๒
เด็กหญิงรสิตา บุญชูงาม

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๓
เด็กชายญาณดนัย แผ่นใหญ่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๔
เด็กชายสิทธินนท์ ธรรมรส

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๕
เด็กชายนภัทร จงประเสริฐวงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๖
เด็กหญิงพิชญา แสนกล้า

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๗
เด็กหญิงปภานิดา แสงสีเงิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์บ้านหล่อ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๔๙
เด็กหญิงกันตาธรณ์ ลัดดาหอม

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๐
เด็กหญิงทิพย์ประภา กีรติมหาตม์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ สาแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๒
เด็กหญิงปาณิสรา เนียมหอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๓
เด็กหญิงธิดาภา ศรีประเสริฐ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๔
เด็กหญิงวรัญญา เนือทอง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๕
เด็กหญิงจิตรกาญจน์ บุญเปล่ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๖
เด็กหญิงลฏาภา นาเหนือ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีเอก

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๘
เด็กชายรพี สัตย์ฌุชนม์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๕๙
เด็กชายณภัทร ราษีทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๐
เด็กชายจักริน จรจรัญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๑
เด็กชายภัทรดนัย สระแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๒
เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญสืบสุวรรณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๓
เด็กชายณัฐพล จิตติลาภ

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๔
เด็กหญิงพิมพิศา ม่วงอ่อน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๕
เด็กหญิงพลอยชมภู กิจบัญญัติอนันต์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายกระสุน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๗
เด็กหญิงจิรัสยา เงางาม

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๘
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พิมพาเรือ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๖๙
เด็กหญิงเขมิกา เศรษฐวิพัฒนชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๐
เด็กหญิงณหทัย วีรผาติวัฒน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๑
เด็กหญิงภูษณิศา ดีพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ ตังวงศ์เจริญกิจ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๓
เด็กหญิงภวิษย์พร พันละบุตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๔
เด็กหญิงอติกานต์ ชืนใจ

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๕
เด็กหญิงทิพธัญญพร ทองเกลียง

้

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๖
เด็กชายกวิน จันทร์สันเทียะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๗
เด็กชายภวินท์ เจริญศิริ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๘
เด็กชายนิพิฐพนธ์ สุชาติสุนทร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๗๙
เด็กชายวัทธิกร บุญสกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๐
เด็กชายณภัทร วสุนธราสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๑
เด็กชายภาคิน นฎิศวร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๒
เด็กชายพชรพล

พงษ์นุเคราะห์ศิริ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๓
เด็กชายสิรภัทร ทนกล้า

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๔
เด็กชายภัทรชัย วารีดำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๕
เด็กหญิงเกวลี นิยุทตรานนท์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๖
เด็กหญิงฉันชนก เจริญมี

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๗
เด็กหญิงสุรภา เมือประโคน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๘
เด็กหญิงเบญญาดา สุภิษะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๘๙
เด็กหญิงปวิชญา แจ่มสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๐
เด็กหญิงเปมิกา จารัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๑
เด็กหญิงณิชาภัทร กลางประพันธ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๒
เด็กหญิงเอกรดา ธรรมวิหารคุณ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๓
เด็กหญิงกัญยา รืนเริง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๔
เด็กหญิงเปยมรัก มุลาลินน์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๕
เด็กหญิงชมพูนุช จุลพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๖
เด็กหญิงธนิสรา สาทลาชัย

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๗
เด็กชายสุวิจักขณ์ ครำสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๘
เด็กชายภูริภัทร พรหมแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๘๙๙๙
เด็กชายญานิก สุรสอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๐
เด็กชายปาณวัฒน์ อ่าวพัฒนา

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๑
เด็กชายปุณณวิช ทรงแก้ว

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๒
เด็กชายภัทรดนัย กิมาวะหา

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๓
เด็กหญิงชนมน สายยศ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๔
เด็กหญิงทัศนันท์ ผดุงเจริญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๕
เด็กหญิงปาณิศา โภคทรัพย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๖
เด็กหญิงอชิรญา อรรคพิพัฒน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๗
เด็กหญิงไปรยา สกุลดำรงเกียรติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๘
เด็กหญิงญาณิศา ทองกลาง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๐๙
เด็กหญิงธิญาดา พวงมาลัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๐
เด็กหญิงปนิตา แสนเมือง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๑
เด็กหญิงศุภกานต์ ทองดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๓
เด็กหญิงธรรมสรณ์ นากดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๔
เด็กหญิงวรพิม ม่วงพลับ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๕
เด็กหญิงวิมลวรรณ กระแสโสม

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๖
เด็กหญิงรัชดาภันท์ ทิพย์รักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๗
เด็กหญิงศิวกร เกษมสุข

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๘
เด็กชายวรเดช เหนียวคง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๑๙
เด็กชายสุวพิชญ์ พุดตาล

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๐
เด็กชายนภทีป บูรณะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๑
เด็กชายณัฐพรรณ คุ้มครอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๒
เด็กหญิงกรวรรณ เสขะกุล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๓
เด็กหญิงอรกัญญา อนุเคราะห์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๔
เด็กหญิงสรวงมน ประวาสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๕
เด็กหญิงพิชญาพร เกษรนวล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๖
เด็กหญิงกวินธิดา ศิริทัศนเวช

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๗
เด็กหญิงจิรฐา ชิงชัยฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๘
เด็กหญิงณิชาภัทร สุตลาวดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๒๙
เด็กหญิงเนติรัตน์ อุ่นจิตต์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองสุก

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๑
เด็กหญิงปุสสวิทย์ สมัครสมาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๒
เด็กหญิงชนากานต์ เชืยวรอบ

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๓
เด็กหญิงบุณยานุช สาลี

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๔
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เผ่าศิริ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๕
เด็กชายธนกร แซ่ลี

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๖
เด็กชายพลากร ชาติธรรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ มูลศาสตร์

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๘
เด็กชายพิชญะ ทองสุก

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๓๙
เด็กชายปติกร ทิวทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๐
เด็กชายสิรภพ ดอนหมัน

่

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๑
เด็กหญิงสมิตตา ไทยตรง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๒
เด็กหญิงปยธิดา แก้วปลัง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๓
เด็กหญิงอรัชพร รันทร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๔
เด็กหญิงณัฐธา วุฒิศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๕
เด็กหญิงวิภาดา จันไธสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์นภัส เจียมตระกูล

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๗
เด็กหญิงวรวลัญช์ ไตรลำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๘
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ดาศรี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๔๙
เด็กหญิงณัฏฐา ประภาสัย

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๐
เด็กหญิงพรนภัส ทองนวล

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๑
เด็กชายธนกานต์ มณฑาทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๒
เด็กชายปภังกร ปุริทาสัง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๓
เด็กชายจุฑาเกียรติ นับวันดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๔
เด็กชายภาสกร วราจิตติชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๕
เด็กชายวรภาส สำรวมจิต

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๖
เด็กชายธนชิต พึงตน

่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๗
เด็กชายศุภกฤต อินทร์แปน

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๘
เด็กชายสวัสดิ

์

โกยสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๕๙
เด็กชายอาธิศักดิ

์

เตียวเจริญโสภา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๐
เด็กหญิงณัฎฐกานต์ อุตตะโปน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๑
เด็กหญิงคณิดา พิทยารักษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๒ เด็กหญิงนันท์นัทธพร ประยงค์หอม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๓ เด็กหญิงเกศววินทิพย์
ธนุนาจารย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๔
เด็กหญิงกุลิสรา กมุทติรา

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๕
เด็กหญิงพิมพ์ณนันท์ สุวรรณทรรก

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๖
เด็กหญิงกรรวี ควรดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๗
เด็กหญิงณัฐจีรา ดียิง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๘
เด็กหญิงภาวินันท์ ชืนฤทัย

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๖๙
เด็กหญิงภูริดา มีภูมิรู้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๐
เด็กหญิงพิชชาภา พาณิชย์กิจเจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๑
เด็กชายสิริชาติ พึงชาติ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๒
เด็กชายสรธร กีรติสุขสกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๓
เด็กชายพรภวิษย์ สมหมาย

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๔
เด็กชายกฤษณะ ปญญาสูง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๕
เด็กหญิงจิราพัชร สามาลย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๖
เด็กหญิงปนัดดา ประดวงชือ

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๗
เด็กหญิงจิรัชญา ทองคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๘
เด็กหญิงขวัญชนก อาญาเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๗๙
เด็กหญิงปยะพร เมธาศุภกุล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ ไพรทูลย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๑
เด็กชายวินทกร เจริญสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๒
เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ยิมดี

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๓
เด็กหญิงปยธิดา พ่อค้า

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๔
เด็กหญิงธัญชนก อัครวิกรัย

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๕
เด็กหญิงพาขวัญ เหมือนนึก

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๖
เด็กหญิงตรีทิพย์ มุลาลินน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๗
เด็กชายรักชาติ จันทเขต

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๘
เด็กหญิงพริมรตา รัตนโคตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๘๙
เด็กชายกมลภพ ราศรีนวล

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๐
เด็กชายภัทรพล สุวฤทธิยาธร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๑
เด็กชายปริวรรช จรัสกุลางกูร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วิเลิศรัมย์

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๓
เด็กหญิงชยาพร สังข์โกมล

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๔
เด็กชายพลกฤต สืบสันต์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๕
เด็กหญิงณชญาดาภ์ พิรักษา

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ พ่อค้า

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๗
เด็กหญิงอักษราภัค ศิริมาก

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๘
เด็กชายธีรภัทร ศรีโกตะเพชร

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๐๙๙ เด็กหญิงสัญชญาภัทร์
อัครพงศ์ภาคิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๐
เด็กหญิงสุรัชวดี ผลอุบล

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศิริตระกูลมังคัง

่ ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๒
เด็กหญิงประภัทรพร เยรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๓
เด็กชายปรมัชญ์ เข็มทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๔
เด็กหญิงสิริกร ข่าขันธ์มาลี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๕
เด็กหญิงปยะพร ศิลางาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๖
เด็กหญิงเกวลิน เตยังรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๗
เด็กหญิงณัฐวิภา บังคะดารา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๘
เด็กหญิงอริย์สร สุขจิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๐๙
เด็กชายศริตวรรธน์ งอกงาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา นิตใหม่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๑
เด็กหญิงณิชารีย์ นามพูน

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๒
เด็กชายพร้อมพงศ์ ดีพร้อม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๓
เด็กหญิงรพีพร จุรีมาศ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๔
เด็กหญิงศศิวิมล พันธุ์ใหญ่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๕
เด็กหญิงปุณยนุช ดีด้วยมี

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๖
เด็กชายธานัท จันทร์กฤษ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๗
เด็กชายยันเน มาซาลิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๘
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ปญญาเหลือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๑๙
เด็กชายรัฐภูมิ ทองเลิศ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๐
เด็กหญิงกานต์สิรี สุขสุม

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๑
เด็กหญิงธัญพร ศิริวัฒนวานิช

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๒
เด็กหญิงพรนภัส พึงพิมาย

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๓
เด็กชายเกียรติภูมิ วรสุวรรณรักษ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๔
เด็กหญิงธนัญญภัคว์ เซียรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๕
เด็กหญิงศรินทร์ฐิตา ไชยรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๖
เด็กหญิงลภัสรดา ละอองดี

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๗
เด็กชายปฐน์ อัศวสรรพวัต

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๘
เด็กหญิงพริสร พรอมตตระกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๒๙
เด็กชายศุภชัย พิทักษ์วงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๐
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แก้วโผงเผง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

อภิลาศมงคล
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๒
เด็กหญิงประภัสสร วงศ์อนุ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๓
เด็กชายศิริพงษ์ เผ่าพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๔
เด็กหญิงกฤติยาพร คำกิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองพระพักตร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๖
เด็กชายสิรวิชญ์ ฤทธิรณ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๗
เด็กหญิงขวัญณภัทร เพลินสุข

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๘
เด็กหญิงกรรทิพา ยาวยืน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๓๙
เด็กหญิงขวัญข้าว แพงเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๐
เด็กหญิงกรรทิพร ยาวยืน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๑
เด็กชายสุทิวัส สุภิษะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๒
เด็กชายสิริวัฒก์ สหุนาฬุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๓
เด็กหญิงกัลญาพร บุญศักดาพร

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๔ เด็กหญิงพลอยกาญจน์
เนืองชุมพล

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๕
เด็กชายบรรณสรณ์ ขวัญทอง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๖
เด็กชายพชร นามนาค

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๗
เด็กชายฉัตรเฉลิม กระแสโสม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๘
เด็กหญิงปพิชญา หาญยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๔๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทวีรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๐
เด็กหญิงปาณิสรา สุรนิจ

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๑
เด็กหญิงธัญจิรา โสนาพูน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๒
นายกัณฑ์เอนก บุญคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๓
นายณัฐภัทร เอียงประโคน

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๔
นายนิธิ นพพิบูลย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๕
นายปฐวี สุมิตดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๖
นายวิศรุต แววดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๗
นายอรรถกร สุขดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๘
นายวุฒินันท์ มันยืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๕๙
นายทวีศักดิ

์

กงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๒ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๐
นายกัมปนาท แซ่ฮัว

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๑
นายอภิเชษฐ์ หมายสำราญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๒
นายธนโชติ อาจทวีกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๓
นายเบญจฤทธิ

์

เพชรสุก
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๔
นายชยณัฐ ผิวเหลือง

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๕
นายไชยวัฒน์ สุรสอน

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๖
นายทวีคูณ ยอดรักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๗
นายอุเทน สุขจิต

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๘
นายกิตติภณ หงษ์ทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๖๙
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ขาวงาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๐
นายภาคภูมิ หวังดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๑
นายองอาจ เสริมผล

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๒
นายศิวกร เสาสูง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๓
นายอภิวัฒน์ มะลิวัลย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๔
นายธนภัทร อนุประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๕
นายปฏิภัทธ์ สายทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๖
นายกฤษฎา โคจร

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๗
นายจิระพงษ์ อินเสก

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๘
เด็กหญิงอรนลิน ดีพร้อม

๒๓ / ๑๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๗๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ภิญโย

๑๗ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๐
เด็กชายจิรกิตต์ เลาลำ

๕ / ๔ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๑
เด็กหญิงพิชญาวี ไกรษร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ นาคเกียว

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๓
เด็กหญิงปานเนตร บุญส่ง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๔
เด็กหญิงปูริดา ศรีสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๕
เด็กหญิงพิยดา เสายง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๖
เด็กหญิงธวัลหทัย สมานวัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๗
เด็กชายวุฒิชัย แปรงทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๘
เด็กหญิงบัณฑิตา สมจิตร

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๘๙
เด็กหญิงบุญฑิกา ดาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๐
เด็กหญิงฝนแก้ว เครือวัลย์

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๑
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อุส่าห์ดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๒
เด็กชายตันติกร มันยืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๓
เด็กหญิงสรวิศา บุญยง

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๔
เด็กชายนัฏฐวัฒน์ มันยืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๓ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พรหมบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๖
เด็กหญิงอรปรียา เสนาะเสียง

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๗
เด็กหญิงศิระประภา มันยืน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๘
เด็กหญิงศศิกานต์ ดีเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๑๙๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุส่าห์ดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๐
เด็กหญิงชาลิสา มันยืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๑
เด็กชายสุรวุฒิ ภูหอม

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๒
เด็กหญิงฑิตฐิตา ภูมิสุข

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๓
เด็กหญิงสุพรรษา ทิวาพัฒน์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๔
เด็กหญิงพรทิวา ไชยวงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๕
เด็กหญิงจันทิมา เจิอจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๖
เด็กหญิงอรจิรา เหมาะดีหวัง

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๗
เด็กหญิงกานต์ชนก ศรีวิเศษ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๘
เด็กหญิงจิราวรรณ พิมพ์จันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๐๙
เด็กหญิงสุวิมล ศรีวิเศษ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ สุภาอ้วน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เจือจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๒
เด็กหญิงสิริกร เจือจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๓
เด็กหญิงศศิกาญจน์ วงเวียน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๔
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์โท

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๕
นางสาวปญญพร ภิญโญพันธ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๖
เด็กหญิงเปมิกา พรหมขันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๗
เด็กหญิงลักษิกา ภูสิมมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๘
เด็กหญิงวานรินทร์ นาบำรุง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๑๙
เด็กหญิงจิราพรรณ บุตรโท

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๐
เด็กหญิงธนัชชา เครือวัลย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๑
เด็กชายอัครชัย ขาวงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ รัศมี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๓
เด็กชายรุจิราวัชร จะเชิญรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแตล วัดพรมศิลาแตล  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๔
เด็กชายธนชาติ คะโจปะเค

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนถ่อน วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๕
เด็กชายรัชพล ถาวรพัฒน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนถ่อน วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๖
เด็กหญิงพุทธรักษา เจือจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนถ่อน วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๗
เด็กชายกัณฑ์อเนก โภคาพานิช

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนถ่อน วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๘
เด็กหญิงพรชิตา คงนาค

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๒๙
เด็กหญิงอัญชลิกา เครือวัลย์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๐
เด็กหญิงศรุตา สมัครสมาน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๑
เด็กหญิงศสิกานต์ อ้นพิบูลย์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๒
เด็กหญิงปุษยา เจือจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๓
เด็กหญิงพิมพ์สุดา ศรีวิเศษ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๔
เด็กหญิงทิตติยา ปญญาโรจน์สุข

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๕
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีวิเศษ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๖
เด็กหญิงกนกพร ในกระโทก

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๗
เด็กชายจิรพงศ์ ศาลางาม

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองท่ม
วัดหนองท่มเทพสถิตย์

 

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๘
เด็กชายชุติเทพ เจือจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่ม
วัดหนองท่มเทพสถิตย์

 

สร ๔๔๖๐/๙๒๓๙
เด็กหญิงจิดาภา วงเวียน

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองท่ม
วัดหนองท่มเทพสถิตย์

 

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๐
เด็กชายสืบศักดิ

์

เจือจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองท่ม
วัดหนองท่มเทพสถิตย์

 

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ ยอดสิงห์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองท่ม
วัดหนองท่มเทพสถิตย์

 

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๒
เด็กหญิงพิมพิกา กลินสกุล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๓
เด็กชายธิติวัฒน์ ชัยณรงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ใยอิม

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๕
เด็กหญิงชญาน์นันท์ ทองเสงียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๖
เด็กชายเบญจพล งามปญญา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๗
เด็กหญิงรัญชิดา ดวงอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๘
เด็กหญิงเตือนใจ จันทา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๔๙
เด็กชายณฐกร ทองขาว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๐
เด็กหญิงชลธิชา เชียวรอบ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๑
เด็กหญิงรจนา บุญเตือน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๒
เด็กหญิงพรกนก คำภูเขียว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๓
เด็กหญิงอรอนงค์ มอญขาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๔
เด็กหญิงเกษศิณี ทางธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา การะเกต

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา เรียงสนาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรูง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๗
เด็กหญิงอรุณรัตน์ นันทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งรูง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๘
เด็กหญิงจิตรรดี สีม่วง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรูง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๕๙
เด็กหญิงอรปรียา บุญทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรูง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๐
เด็กหญิงเพชรมณี สีสม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งรูง วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๑
เด็กชายคฑาเทพ พิศาลคุณากร

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๒
เด็กชายวีรพงศ์ ไชยรักษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๓
เด็กหญิงชลินดา บุตรโสม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๔
เด็กหญิงธมลวรรณ มูลสสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๕ / ๒๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๕
เด็กหญิงภัทรวดี อินทวี

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๖
เด็กหญิงจารุมน ไชยพิมพ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๗
เด็กชายวีรภัทร หาญกล้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๘
เด็กหญิงปริฉัตร เข็มแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๖๙
เด็กหญิงมลธการ หาญกล้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๐
เด็กหญิงกฤษติมา ยางาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทูลภิรมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อรชัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน พิศาลคุณากร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พรมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ คุชิตา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๖
เด็กหญิงวรัญญา สมใจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๗
เด็กหญิงชลธิชา ตองทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เศษนนท์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๗๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โยธาโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใยอิม

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๑
เด็กหญิงสุรภา อุดมวิเศษ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๒
เด็กหญิงภัณฑิรา บุญทริด

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๓
เด็กหญิงเปรมฤดี แรมสูงเนิน

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๔
เด็กหญิงรัตนา เขตสระน้อย

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๕
เด็กชายวรเชษฐ์ คำประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ดัชถุยาวัตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๗
เด็กหญิงพิชญา นาสมใจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๘
เด็กหญิงวิลาสินี วิชุมา

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๘๙
เด็กหญิงชบาไพร สาทิพจัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๐
เด็กหญิงจีรนันท์ พิเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๑
เด็กชายวุฒิชัย สุยะหลาน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๒
เด็กชายสรยุทธ อาดสะลาด

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๓
นายอัครวิชญ์ อินทร์สะอาด

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๔
นางสาวปยกานต์ แก้วล้อม

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๕
นางสาวชฎาภรณ์ ปดทาศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๖
นางสาวปราถนา คำผล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๗
นายภูวนาท ศรีไพร

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๘
นายธนพล สีลาสา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๔๖๐/๙๒๙๙
เด็กชายจตุพร สืบสอน

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๐
เด็กชายสหภาพ สืบสอน

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๑
เด็กชายพรชัย เกตุแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๒
เด็กหญิงวิยะดา วงศ์มา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๓
เด็กหญิงกชกรณ์ เพ็ชรทับทิม

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๔
เด็กหญิงศิริวิมล ก้งทอง

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ คิดมี

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สืบสอน

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๗
เด็กหญิงอรพรรณ มังมี

่

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๘
เด็กชายพานทองแท้ ทองแม้น

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๐๙
เด็กชายจิรายุส สืบสอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๐
เด็กชายมงคล สืบสอน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๑
เด็กชายภาคภูมิ บัวไขย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๒
เด็กชายวิทวัส พันธ์สีนาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๓
เด็กชายอัษฎางค์ ปญญาสูง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๔
เด็กชายประเสริฐ ปญญาพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๕
เด็กหญิงนันทกานต์ ปญญาสูง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๖
เด็กหญิงธิภาภรณ์ โนทิพย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๗
เด็กหญิงสุวรรณนา ลำพาย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๘
เด็กหญิงวิภาวินี หาสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๑๙
เด็กหญิงขนิษฐา อบอ่น

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี จำปาสี

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ทองเกิด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๒
เด็กหญิงจีรวรรณ จันทร์ภักดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พรมชืน

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๔
เด็กหญิงจิราพร สูงพล

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๕
เด็กชายอภิชาติ จันทร์ภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปฏิเวช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๗
เด็กชายธวัฒน์ชัย พันเพ็ชร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๘
เด็กหญิงรัตนาพร ก้งทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๒๙
เด็กหญิงจันทิมา อุดม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๐
เด็กชายฐิติพันธุ์ แสนรัมย์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสงทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๒
เด็กชายอธิคมจิตฒ์ สีทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๓
เด็กหญิงณัฐธิชา แซมทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๔
เด็กหญิงอาทิตติยา ศรีชุม

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๕
เด็กชายธนวันต์ จันทเกตุ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๖
เด็กชายประกาศิต โล่ทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๗
เด็กชายกิตติชัย แก้วภักดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๘
เด็กชายธนาภัทร สุขดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๓๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ เพิมพร

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๐
นางสาวทิพย์วารี สังข์ทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๑
นางสาวอรพิน ศรพรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๒
นางสาวทินกร นามค้อ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๓
เด็กหญิงอรพรรณ อัมพวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม วัดปาบ้านโบก  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๔
เด็กชายนที ฆ้องดี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๕
เด็กหญิงสุพรรณษา คุณเลิศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๖
เด็กหญิงวรรณภา ลิงไธสง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๗
เด็กชายธราดล บุญจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๘
เด็กชายนพรัตน์ คูณพันธ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๔๙
เด็กชายรัตพล หนองหงอก

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๐
เด็กชายสมศักดิ

์

คิดการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๑
เด็กหญิงอุมากร ภูดอนกลอย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาพืด วัดอาพืด  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๒
เด็กหญิงสาริณี ทองทับ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๓
เด็กหญิงนำฝน นามวงศา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทภักดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๕
เด็กหญิงศิวรมย์ ทองนรินทร์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๖
เด็กชายกิตติพงษ์ กิงเกษ

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๗
เด็กชายณิชกานต์ ก้านอินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๘
เด็กชายตะวัน กิงเกษ

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๕๙
เด็กชายธนวิทย์ อินทร์สำราญ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๐
เด็กชายปรีดิกานต์ เพ็ชรศรี

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๑
เด็กชายสิรภ้ทร เพ็ชรกล้า

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๒
เด็กชายอชิรวิทย์ พรมงาม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๓
เด็กหญิงจีราพร หอมหวล

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๔
เด็กหญิงชลธิชา หอมเมือง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๕ เด็กหญิงณัฐณิชานันท์
สีสันงาม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๖
เด็กหญิงตรีชฎารัตน์ ศรีวิชัย

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๗
เด็กหญิงปทมาพร ยือรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๘
เด็กหญิงมินตราศินี ศรีสุระ

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๖๙
เด็กหญิงวาสิณี บรรเทิงใจ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๐
เด็กหญิงวิมลพร ก้านอินทร์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๑
เด็กหญิงวิลัยภรณ์ วงษ์ทอง

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๒
เด็กหญิงศศิวิมล มะลิงาม

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๓
เด็กชายชรินทร์ สุขจิตต์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๔
เด็กชายธีรภัทร หอมหวล

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๕
เด็กหญิงเกตน์นิภา หอมหวล

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๖
เด็กหญิงณัฐนิชา ดอกจันทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๗
เด็กหญิงธาวินันต์ วงษ์ทอง

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๘
เด็กหญิงปยมาพร พันธ์พงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๗๙
เด็กหญิงพูนทรัพย์ ศรีสุข

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๐
เด็กหญิงมุทิตา จันสุภีร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๑
เด็กหญิงวรรณิดา ก้านอินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๒
เด็กหญิงวิมลมณี เหงากุล

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๓
เด็กหญิงสวรินทร์ แสวงทรัพย์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๔
เด็กหญิงสุธินันท์ กิงเกษ

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๕
เด็กหญิงอัญชลี ยีรัมยฺ์

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๖
เด็กหญิงกนกพร แก้วเกลียว

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๗
เด็กหญิงกาญจนากร ก้านอินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๘
เด็กชายพัชรพล เร่งเร็ว

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๘๙
เด็กชายวรากรณ์ โพแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๐
เด็กชายอิทธิชัย ไสสมบัติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๑
เด็กชายจักรกริช สมานมิตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๒
เด็กชายพันกร กล้าแข็ง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๓
เด็กหญิงรจนา แก้วสุรีย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๔
เด็กชายธีรเทพ ก้านอินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สำรวมสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๖
เด็กหญิงเพชรลดา ดอกยีสุ่น

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๗
เด็กชายอนุกูล บรรเทิงใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๘
เด็กชายสุทิวัส ศาลางาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๓๙๙
เด็กชายธีรเดช อยู่เย็น

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๐
เด็กชายพันนา ยีรัมย์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๑
เด็กหญิงรัตติมา ก้านอินทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๒
เด็กชายบุญนาก ก้านอินทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๓
เด็กชายวีรชัย ใจบุญ

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๔
เด็กหญิงณัชชา สัตบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๙ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๕
เด็กหญิงณัชชา เย็นสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์พา ประมวล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๗
เด็กหญิงอภิรดา กาทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๘
เด็กหญิงจิราพัชร ใจบุญ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๐๙
เด็กหญิงนันท์นภา ทองเสาร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๐
เด็กหญิงปยพร ปลังกลาง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๑
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ใจบุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๒
เด็กชายจักรภพ แปนงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๓
เด็กชายจิรชัย คำงาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๔
เด็กชายไชยา เท่าเทียม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๕
เด็กชายชญานนท์ ศรีสว่าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๖
เด็กชายถิรวุฒิ สุดสงวน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๗
เด็กชายธนากร ศรีสอน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๘
เด็กชายภูมิ นันทไสย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๑๙
เด็กชายศิริวัฒน์ ผมรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๐
เด็กหญิงเกวลิน ผิวละออง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา มันพรม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๒
เด็กหญิงธนพร คณฑา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๓
เด็กหญิงพรสินี งามลำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๔
เด็กหญิงพิยดา สถานพงษ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๕
เด็กหญิงละอองทิพย์ ผิวละออง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แรงรอบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๗
เด็กหญิงสุชาวดี แก้วชัยยะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๘
เด็กหญิงสุรินทรา สุวันลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๒๙
เด็กหญิงพรนภา ถะเกิงสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาวัง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๐
เด็กชายชวลิต งามฉลาด

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๑
เด็กชายกล้าก้าว

รัฐราษฎร์กาญจนา ๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๒
เด็กชายพีระพล เศษศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๓
เด็กชายชิตวร หงษเจือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๔
เด็กชายวีระเดช แรงรอบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๕
เด็กชายวุฒิภัทร แขมคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๖
เด็กชายอภิพล ยิงใหญ่

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๗
เด็กหญิงนิราศลักษณ์ วาทะสิทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๘
เด็กหญิงปรารถนา ศรีมุกดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๓๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ หลวงเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๐
เด็กหญิงวิยะดา ทองดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๑
เด็กหญิงสิรินดา สายแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๒
เด็กหญิงอุมาพร ชินทอง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๓
เด็กชายพัทธดนย์ วิเศษศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนา วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๔
เด็กหญิงกัญญาภัค งามลำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๕
เด็กหญิงจิดาภา แก้วใส

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๖
เด็กชายรชต พงษ์ชาติ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๗
เด็กหญิงปริยภัทร ศรีเลิศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๘
เด็กหญิงนภัสสร ดวงศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๔๙ เด็กหญิงสุภัทรกาญจน์
อินทร์ดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๐
เด็กหญิงศุภานิช ระหาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๑
เด็กหญิงกิตติยา ดวงอาจ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๒
เด็กชายจักริน ไชยกูล

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๓
เด็กชายสิรพรชัย สัตบุตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๔
เด็กหญิงนุชวรา ยิงดัง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๕
เด็กหญิงวิภาพร จันทรสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ ปนหอม

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๗
เด็กชายสมพล สัตบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๘
เด็กหญิงวันวิสา ขันเงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๕๙
เด็กหญิงชลลาดา ชาญเชียว

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๐
เด็กหญิงแววตา กองสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๑
เด็กชายพัชระ อินทร์ดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๒
เด็กชายศิรินทร์ สัตบุตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๓
เด็กชายอวิรุทธิ

์

ระหาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๔
เด็กหญิงชลธิชา แก้วสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๕
เด็กหญิงพรลภัส ดวงศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๖ เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์
นรดี

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๗
เด็กชายภูวดล จำปขาว

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๘
เด็กชายอนิรุต ครุฑจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๖๙
เด็กหญิงสุธิมา ลุนะหา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๐
เด็กหญิงศุภาวัลย์ ศรีเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๑
เด็กชายอดิศร สมภูมิ

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๒
เด็กชายณัฐพล เพชรรังสี

๒๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๓
เด็กหญิงศิรัสธร กุลชาติ

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๔
เด็กชายฐิติพัฒน์ ศรีบัว

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๕
เด็กหญิงคณิศร เสาร์พิรส

๑๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๖
เด็กหญิงลัดดาวัล ผุยพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๗
เด็กหญิงปนรัตน์ โพธิศิริ

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๘
เด็กหญิงมลฤดี สมภูมิ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๗๙
เด็กหญิงเกวลิน โกมลสิงห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๐
เด็กชายทิวากร ภูหอม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๑
เด็กหญิงภัทรา สัตบุตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๒
เด็กชายธนวัฒน์ สมภูมิ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๓
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ปอนคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๔
เด็กหญิงนิราวัลย์ ทองหุน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๕
เด็กชายภูผา สัตบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๖
เด็กหญิงมาริษา แสงมาศ

๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๗
เด็กชายธงธวัช จุนสันติกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๘
เด็กหญิงยลธิดา ใจสว่าง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๘๙
เด็กชายพิพัฒน์ ภูหอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เทียงทัศน์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา มีเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)

วัดกะเพอโร  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๒
เด็กหญิงมทุรดา เผยไธสง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๓
เด็กหญิงฑิตยา ฟกกระโทก

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๔
เด็กชายกษิตย์ แปะปอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๕
เด็กหญิงจันทกานต์ ประถมภาส

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๖
เด็กชายเจนณรงค์ พรหมแสง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ พูลภาพ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๘
เด็กชายพัชรพล ตางาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๔๙๙
เด็กชายประสิทธิ

์

สงสัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ งามฉลาด

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๑
เด็กหญิงธัญชนก สมพงษ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๒
เด็กหญิงสุธามาศ สารสาตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๓
เด็กหญิงนิพาดา ระหงษ์ทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๔
เด็กหญิงนิภาพร ไชยพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๕
เด็กหญิงรุ่งรุจี หงษ์สามารถ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อาจใจ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๗
เด็กหญิงธันยพร ใจดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๘
เด็กหญิงลมิตา ศรีดงกลาง

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๐๙
เด็กหญิงณัฐยา จามิกร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๒ / ๒๘๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๐
เด็กชายคุณากร วิลัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๑
นางสาวฐิติพรรณ รักยิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๒
นายธนวัฒน์ ใจมัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๓
นายธนาทิพย์ ลอแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๔
นางปุญชรัสมิ

์

การะเกษ
๑๕/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๕
นายสุเทพ แข็งกล้า

๒๔/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๖
เด็กชายธีรภัทร มุมทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๗
เด็กชายแท่งทอง แก้วสุรีย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๘
เด็กชายธีรนัย จาร์มิตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๑๙
เด็กชายชัยรัตน์ รัตนสูรย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๐
เด็กชายกฤษณะ รุ่งเรือง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๑
เด็กชายกิตติทัต มันใจ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ รอบคอบ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๓
เด็กหญิงอภัสรา รุ่งเรือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๔
เด็กหญิงทรงอัปสร ก้านอินทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา ธาตุทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๖
เด็กหญิงจินตนา แปนงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๗
เด็กหญิงกานต์มณี แสนดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๘
เด็กหญิงพรธิตา ปญญาดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๒๙
เด็กหญิงขวัญฤดี พันธ์เกียรติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๐
เด็กชายบัณฑิต มณีศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๑
เด็กชายอัครวินท์ มีสัตย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๒
เด็กชายนิติภูมิ พันธ์เกียรติ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๓
เด็กชายพิชิต จิตต์สะอาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๔
เด็กชายพงศกร พิกุลทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ สนุกแสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๖
เด็กหญิงปุณิกา รู้รักษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เอิบสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๘
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๓๙
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ คำแย้ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๐
เด็กหญิงชลธรร ก้านอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๑
เด็กหญิงปนัดดา กลอยประโคน

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๒
เด็กหญิงมาริษา ปานทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๓
เด็กหญิงพลอยชมพู อินสำราญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๔
เด็กหญิงดาริกา ผาสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๓ / ๒๘๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๕
เด็กหญิงชาลิสา อรพร

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๖
เด็กหญิงจุฬารัตน์ จินดารอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๗
เด็กหญิงประภาดา พิมพ์จันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญตา

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๔๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทจักร

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๐
เด็กชายชโยดม โพแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๑
เด็กชายทัตพงศ์ พันธ์ศิริ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๒
เด็กหญิงณิชชาวัลย์ สุขรอบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๓
เด็กหญิงชญานิศ คุมรอบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๔
เด็กชายเอกกัมพล ใสนวล

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๕
เด็กหญิงบุณยานุช พันธ์ภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๖
เด็กหญิงปยธิดา หมายทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๗
เด็กหญิงพิมพ์พิกา สถานใหญ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๘
เด็กหญิงรุจีรัตน์ สุดสวาท

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๕๙
เด็กชายราเชนทร์ สมพร

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๐
เด็กหญิงสุทิตา สร้อยเพชร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๑
เด็กชายธนกฤต อินทะจักร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๒
เด็กชายอภิรักษ์ เขตตรีจักร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๓
เด็กชายพัชรพล แก้วเกิด

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๔
เด็กหญิงจิราพัชร ตางาม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๕
เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุระคนธ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๖
เด็กหญิงอรกานต์ ชมทอง

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๗
เด็กหญิงจุฬามณี คงทรัพย์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสังข์

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๘
เด็กชายณัฐนันท์ โพหิรัญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๖๙
เด็กหญิงวรัชยา อุรารืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๐
เด็กหญิงนิรัชพร ดาศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๑
เด็กหญิงศักดินี สังขาว

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๒
เด็กหญิงศิริญญา เจริญยิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๓
เด็กหญิงชลธิชา วงค์คล่อง

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๔
เด็กหญิงพีรดา ม่วงศรี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทราจารวัตย์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๖
เด็กชายวัชรพล ร่มรืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๗
เด็กหญิงนภัสสร เอียมสะอาด

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๘
เด็กหญิงดุสิตา เอียมสะอาด

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๗๙
เด็กหญิงชลธาร วันไทย

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๔ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา แสงจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๑
เด็กหญิงธนพร เพ่งพิศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๒
เด็กชายบุณยกร ใต้คีรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๓
เด็กชายธีรภัทร สินมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

สุขแสวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๕
เด็กชายฉัตรชัย ทัวดี

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๖
เด็กชายอนุชา กฤษทอน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๗
เด็กชายณัฐชา ดาศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๘
เด็กหญิงจิราพร ติวกระโทก

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๘๙
เด็กหญิงประภาสิริ พิชนาหะรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๐
เด็กหญิงวิชุดา ชะรางรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๑
เด็กหญิงดลยา ใสดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ทัวดี

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเกาะ วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๓
เด็กชายปวรินทร์ เชิญชม

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๔
เด็กหญิงกนิษฐา เนียมหอม

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา สมในใจ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๖
เด็กหญิงพรนภา หมายเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๗
เด็กหญิงวริษา เหมือนเหลา

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๘
เด็กหญิงสายฝน ชือพันธ์

่

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๕๙๙
เด็กหญิงอนันตยา นาชีวาน

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๐
เด็กชายธีรเดช มนัสตรง

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๑
เด็กหญิงณัฐนิชา เหลามี

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุตรลักษณ์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๓
เด็กชายสิรภพ กองศิริ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๔
เด็กหญิงพนาพร สุรวิทย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๕
เด็กชายคุณากร เหมาะหมาย

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๖
เด็กชายปณณธร จันทร์ศิริ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๗
เด็กชายอนุภัทร ไกรสินธุ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๘
เด็กหญิงจันทร์ธิดา เจียรนัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๐๙
เด็กหญิงรัชนีกร สายศร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๐
เด็กหญิงสิรัชชา จารัตน์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๑
เด็กหญิงอินทิยา สรสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๒
เด็กชายศตวรรษ ยอดสิงห์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๓
เด็กหญิงสุปราณี แซ่ลิม

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๔
เด็กชายกีรติ ชัยหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๕ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๕
เด็กชายฆนากร เติมสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๖
เด็กชายชาคริต สติพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๗
เด็กชายภูผา อัมหะธร

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๘
เด็กชายรัฐภูมิ เขียวอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๑๙
เด็กชายศิวกร อยู่ครบ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๐
เด็กชายสืบศักดิ

์

ชัยหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ สุรัตน์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๒
เด็กชายอานนท์ ดาศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๓
เด็กหญิงชรินดา จันทร์ศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๔
เด็กหญิงนวรัตน์ อินอ่อน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๕
เด็กหญิงภูริตา ชัยหาญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๖
เด็กหญิงพนิตา โสรเนตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

จารัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ สืบสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๒๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

อินทร์บัวทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๐
เด็กหญิงอนุสา เลียงจอหอ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๑
เด็กหญิงอรชา จารัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๒
เด็กชายสุวิทย์ เจียรนัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๔
เด็กหญิงพัชราภา สติพันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๕
เด็กชายบารมี เสริมศิริ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๖
เด็กชายอธิวัฒน์ บุญขวาง

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๗
เด็กหญิงธิดาพร จารัตน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๘
เด็กหญิงสถิตาภรณ์ เขียวอ่อน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๓๙
นายนายนันทวัฒน์ เนียมหอม

๑๔/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านตะเคียน วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๐
เด็กชายเปยมชัย นิลแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ นาลาด

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ กูลรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๓
เด็กหญิงนพรัตน์ เนืองทรัพย์

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๔
เด็กหญิงจอมขวัญ มวยมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๕
เด็กชายชยุตรา แพงคำมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๖
เด็กหญิงอทิตยา สยุมพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๗ เด็กหญิงจริญญากรณ์
พันธ์พงษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๘
เด็กชายรัชชานนท์ มอญคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๔๙
เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองประดับ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๖ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เนียมหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๑
เด็กหญิงกานต์รวี ทนทาน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๒
เด็กหญิงอรุณภา แสนมี

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๓
เด็กหญิงปรียาดา เอือนกิง

้ ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ติยะวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๕
เด็กชายรัชชานนท์ เทียนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๖
เด็กชายธนศักดิ

์

ประภาสัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๗
เด็กชายภูตะวัน วงษ์วรรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๘
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ชืนพงษา

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๕๙
เด็กหญิงกวินทรา สาลีทอง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๐
เด็กหญิงชลิตา ดีอยู่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๑
เด็กหญิงบุษกร บุปผาพิลา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๒
เด็กหญิงประภัสสร ใสสะอาด

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๓
เด็กหญิงฟาริดา พรหมสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๔
เด็กหญิงศรัณยา สุระ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๕
เด็กหญิงสุรัมพา พรหมสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๖
เด็กหญิงสโรชา เจียมรัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๗
เด็กชายภาคิน หมีเปลียน

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๘
เด็กชายอภิชาติ เสือแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๖๙
เด็กชายธีรพัทร นามผล

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๐
เด็กชายธนดล แว่นดำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๑
เด็กชายธีระภัทร จันทร์คืน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๒
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ไชยยงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๓ เด็กหญิงสุรางคณางค์
เริกดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๔
เด็กหญิงปยนุช กล้วยสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๕
เด็กหญิงปยะนันท์ กล้วยสุข

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๖
เด็กหญิงวรรณิษา มาลัย

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๗
เด็กหญิงกชพร สุภิษะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๘
เด็กหญิงกัญญาวืย์ ละครศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๗๙
เด็กหญิงวรารัตน์ ยวงแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๐
เด็กหญิงมาริกา ไชยพร

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ แหลมวาที

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๒
เด็กชายกันต์ธีร์ แสนมี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๓
เด็กชายกิติศักดิ

์

หิงขุนทด
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๔
เด็กชายกฤตเมธ พระงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๗ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๕
เด็กชายเจษฎา วราวัง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๖
เด็กชายบรรณวิชญ์ มาลัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๗
เด็กชายปรเมศวร์ มาลัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๘
เด็กชายพันภพ สังวรดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๘๙
เด็กชายวชิรพล แผ่นใหญ่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๐
เด็กชายวีรวุฒิ พวงแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๑
เด็กชายศักรินทร์ สุนทรสวัสดิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๒
เด็กชายศิริศักดิ

์

จารัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๓
เด็กชายอมรรัตน์ พันธ์พงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๔
เด็กหญิงจิราภา โสภา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๕
เด็กหญิงฏีกาวดี แก่นเดียว

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๖
เด็กหญิงฐิติวรดา สามาลย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๗
เด็กหญิงอภิญญา แว่นดำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๘
เด็กหญิงอรญา ลำดวนหอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๖๙๙
เด็กหญิงอรรินทร์ ประทุมแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ วันทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุดคนึง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๒
เด็กชายอุทัย ประภาสัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๓
เด็กชายณัฐพล หลงน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๔
เด็กชายทินวัฒน์ แก้วหยก

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๕
เด็กชายธีรเดช ม่วงศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๖
เด็กชายปริวัตร วังเวงจิต

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๗
เด็กชายสรชาติ ศรีสุนารถ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๘
เด็กชายอัครชัย ดีอยู่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๐๙ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
นวนจันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๐
เด็กหญิงตรีรัตน์ จันทเขตต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๑
เด็กหญิงตรัยรัตน์ จันทเขตต์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๒
เด็กหญิงฟาใส ดวงโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๓
เด็กหญิงวิยะดา ลำพรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๔
เด็กหญิงสุนิษา เห็มวิจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๕
เด็กหญิงเกวลิน อุ่นจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๖
เด็กชายกิตติพงษ์ นวนจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๗
เด็กหญิงพิไล วงษ์วรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๘
เด็กหญิงฌานิศา โสภา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๑๙
เด็กหญิงวันนิสา ก้อนทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๘ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๐
เด็กหญิงอรริสา ประเสริฐศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๑
เด็กชายวรเมธ ม่วงศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๒
เด็กชายสมศักดิ

์

สีดาจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๓
เด็กชายจักรินทร์ ลำพรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๔
เด็กชายธีรวัฒน์ สุภิษะ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๕
เด็กชายโพธิกร อุดร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๖
เด็กหญิงทัศพร ดำเนินงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๗
เด็กหญิงสุกัญญา พระงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๘
เด็กหญิงกฤษณา สุวรรณดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๒๙
เด็กชายมนต์สิทธิ

์

ใจใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๐
เด็กชายเอกรินทร์ สุดสุข

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๑ เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ
โหยกระโทก

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๒
เด็กหญิงณัฐภัทร จินดาศรี

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๓
เด็กชายสรัญู แก้วสะอาด

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๔
เด็กชายโชคชัย จินดาศรี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ พิมะเสน

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๖
เด็กชายมาวิน สุธาอัด

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๗
เด็กชายณัฏฐกรณ์ พรหมบุตร

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๘
เด็กชายพรรษา ยอดเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๓๙
เด็กชายนิตินันท์ เจริญยิง

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๐
เด็กชายธีรภัทร ยอดวงษา

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๑
เด็กชายพิสิษฐ์ พจนะแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๒
เด็กหญิงอฐิชญา ทองเฟอง

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ ปนแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๔
เด็กหญิงวิภาวี ปนแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๕
เด็กหญิงกุลจิรา เมาะจัตุรัส

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๖
เด็กหญิงขวัญพิชชา แสวงสุข

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๗
เด็กหญิงณัฐชยา สายยศ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๘
เด็กหญิงธนินท์ธร กิงเกตุ

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๔๙
เด็กหญิงไอริน ยมะสมิต

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๐
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ เชิดกลิน

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๑
เด็กหญิงธนอาจารี ทองสุข

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๒
เด็กหญิงสุภิสรา พรหมบุตร

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๓
เด็กชายภควัต จินดาศรี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๔
เด็กชายนฤดม สมานมิตร

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๙ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ดียิง

่

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๖
เด็กชายณภัทร ปดกระโทก

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๗
เด็กชายอมรเดช บูรณะ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๘
เด็กชายเตวิช อินทร์สุข

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๕๙
เด็กชายจิราภัทร จินดาศรี

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๐
เด็กชายกิตตินันท์ กัลยโสภณ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๑
เด็กชายภัทรพล จำเริญดี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๒
เด็กหญิงชลธิชา หาสุข

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๓
เด็กหญิงนฤมล ประชุมฉลาด

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๔
เด็กหญิงนภภัสสร เสียงจินดารัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๕
เด็กหญิงธนนันท์ การประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๖
เด็กหญิงกมลชนก เงางาม

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๗
เด็กชายจิณณธรรม จินดาศรี

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๘
เด็กหญิงจีรนันท์ จตุเทน

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๖๙
เด็กหญิงวรรณิศา หมายมี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๐
เด็กชายภานุวิชญ์ ชมเหิม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๑
เด็กหญิงกชกร กิงแก้ว

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๒
เด็กหญิงล้อมดาว สุขแสวง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๓
เด็กหญิงชาลิสา สังเกตกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๔
เด็กหญิงพิมพ์นารา ยอดรัก

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๕
เด็กชายประกาศศักดิ

์

วิรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ปานทอง

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๗
เด็กหญิงวริศรา สอาดเอียม

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี สิทธิญา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๗๙
เด็กหญิงสุนัชชา สำรวมสุข

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๐
เด็กหญิงจารุกัญณ์ แสวงสุข

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๑
เด็กชายณัฐกรณ์ ทองยศ

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๒
เด็กหญิงรัตน์ติกาน พิบูลยพงษ์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๓
เด็กหญิงลลิดา ฉิมงาม

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๔
นางสาวพิชญธิดา ดาทอง

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๕
เด็กหญิงโสภิตนภา ปานทอง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๖
เด็กชายชวลิต มิฆเนตร

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๗
เด็กหญิงอรจิรา ญาณเจษฎาวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๘
เด็กชายก้องเกียรติ กันเข็ม

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๘๙
เด็กหญิงกัลยาบุญ สุขยา

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๐ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๐
เด็กหญิงอาภาศิริ น้อยมิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๑
เด็กหญิงมินตรา สาระเดช

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๒
เด็กหญิงพิมผกา สวัสดี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ สำราญใจ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๔
เด็กหญิงปทิตตา ศาลางาม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๕
เด็กหญิงปณิดา ศาลางาม

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๖
เด็กหญิงชนัญชิดา สุขจิต

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๗
เด็กหญิงวรรณณิษา งามนัก

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๘
เด็กชายวัชรินทร์ ปานทอง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๗๙๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ สายยศ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส ปาจะนัง

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๑
เด็กชายธนทัต จรัสเวคิน

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๒
เด็กหญิงสุจิรา สุขจิต

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๓
เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินทร์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ทรัพย์มาก

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๕
เด็กหญิงวรรณิษา วิเท่ห์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๖
เด็กชายพงศภัค ตังรักษ์วัฒนากุล

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๗
เด็กชายสมพร ลายสนธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๘
เด็กหญิงวรัชชนัน เงางาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๐๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสวงสุข

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๐
เด็กชายสิรภัทร พรหมที

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๑
เด็กชายเตชิต อินทร์สุข

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๒
เด็กชายวันชัย ทองงาม

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๓
เด็กชายต้นบุญ ศิริดล

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๔
เด็กหญิงดวงดาว บูรณะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๕
นายอนันต์สิทธ์ ปานทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๖
เด็กหญิงสิริวัณ แสวงสุข

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๗
เด็กชายรัฐพล ไพเราะ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๘
เด็กชายจตุพร นัยนิตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๑๙
เด็กชายปภินวิทย์ สีหะนาม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๐
เด็กชายกีรติ เถกิงผล

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๑
เด็กหญิงชนานันท์ ก้านอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๒
เด็กหญิงพรนภัส สุขยา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๓
เด็กชายอภิวัฒน์ หนุนเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๔
เด็กชายอภิชาติ สุขดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๑ / ๒๘๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๕
เด็กชายเจษฎา บูรณะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ บูรณะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๗
เด็กชายวรชัย ทองงาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ สุขแสวง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๒๙
เด็กชายเอลียาห์ มณีศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๐
เด็กชายวิศรุต โสระบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๑
เด็กหญิงญาดา ปรากฎชือ

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๒
เด็กชายพัชรพล สร้อยจิต

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๓
เด็กชายปอมปราการ เจริญศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๔
เด็กหญิงปนมณี สีสันงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๕
เด็กชายสุเมธ ผ่องแผ้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๖
เด็กชายประเสริฐ เช่นพิมาย

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๗
เด็กหญิงกัลยา อินทร์งาม

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๘
เด็กหญิงปุณิกา แผ่นทอง

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๓๙
เด็กหญิงวันวิสา จงใจงาม

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๐
เด็กหญิงสิริกาญจน์ มณีศรี

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๑
เด็กหญิงสุดาพร สืบสาย

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๒
เด็กหญิงอนัญญา หอมเนตร

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๓
เด็กหญิงนนทกานต์ วันใหม่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองเงิน

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๕
เด็กหญิงสุภาพร สติพา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๖
เด็กชายภาคภูมิ เผ่าพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๗
เด็กชายเทวา สะทุมรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๘
เด็กชายวรนาถ งามเหลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๔๙
เด็กหญิงสิริสรณ์ พวงจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สายกระสุน

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๑
เด็กหญิงชลธิดา ผาดผ่อง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๒
เด็กชายชยุตพงศ์ สุธาพจน์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๓
เด็กชายฐปนนท์ บูรณะ

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๔
เด็กชายณฐนนท ประดับศรี

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๕
เด็กชายปรเมศ ศรีเคลือบ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๖
เด็กชายรัชชานนท์ บูรณะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๗
เด็กหญิงเจียระไน สายกระสุน

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๘
เด็กหญิงฌาลิสา ดอกดู่

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๕๙
เด็กหญิงนลินทิพย์ กิงแก้ว

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๒ / ๒๘๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๐
เด็กหญิงพิมพ์นารา ดาศรี

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๑
เด็กหญิงลลิตา กระแสเทพ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๒
เด็กหญิงสุนันทา ชาบรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๓
เด็กหญิงสุรัมภา ศาลางาม

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๔
เด็กหญิงอนงค์นาถ มณีศรี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๕
เด็กชายกฤษณะ สร้อยจิตร

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๖
เด็กชายสุริยา บัวเกตุ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๗
เด็กชายโชคอนันต์ เจริญยิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๘
เด็กชายสุริโย บัวเกตุ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๖๙
เด็กหญิงณิชาภัทร มะลิซ้อน

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๐
เด็กหญิงมณิสรา สายกระสุน

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๑
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุขสำราญ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๒
เด็กหญิงธมลวรรณ เพิมนาม

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๓
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ดีสม

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๔
เด็กหญิงอวยพร เอียมสะอาด

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๕
เด็กชายธนกฤต สุขดี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๖
เด็กชายธรานนท์ ชาวนา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนกล้า

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิมมา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๗๙
เด็กหญิงกานต์ธีรา บุญพามา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๐
เด็กหญิงจักษณา เกตุสุวรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คงมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชูทรงเดช

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๓
เด็กหญิงธารทอง ตลับทอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๔
เด็กหญิงกมลชนก ตันเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๕
เด็กหญิงสุพิชชา เปนเครือ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๖
เด็กหญิงภาพิทยา มันยืน

่

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๗
เด็กชายธัชพล มีไชยโย

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา เกตุแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๘๙
เด็กชายวุฒิภัทร สิลา

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๐
เด็กชายเตชินท์ โหนา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๑
เด็กชายธนกร พิมพ์วงษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๒
เด็กชายกฤษดา จันทร์ลำ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๓
เด็กชายณฐกร ลักขษร

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๔
เด็กหญิงศิริพร พรมลา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๓ / ๒๘๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๕
เด็กหญิงสิรามล คันธมาลา

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๖
เด็กหญิงณัฐริณีย์ ทองนำ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์สำราญ

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๘
เด็กชายก้องภพ ศรีมาท

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๘๙๙
เด็กหญิงอรรถยา หอมสนิท

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๐
เด็กหญิงฐิตาภา สาแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๑
เด็กชายประภากรณ์ แฉกกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๒
เด็กหญิงณัทชา บูรณะ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๓
เด็กชายปณณ์ ติณานันท์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๔
เด็กหญิงพชรพร แสงม่วง

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๕
เด็กหญิงศรันย์พร พิมพ์จันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๖
เด็กหญิงสุภาวิณี สุวรรณตรัส

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๗
เด็กชายกิตติพล ม่วงอยู่

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๘
เด็กชายธนาดุล ดาทอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๐๙
เด็กหญิงโสรยา มะริดดี

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๐
เด็กชายปลืม

้

ชืนชีวเจริญ

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๑
เด็กหญิงฐิติพร เสมศรี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๒
เด็กหญิงจิราพัชร พิมพ์ศักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๓
เด็กชายประจักษ์ ซ่อนกลิน

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๔
เด็กชายกิตติภูมิ ศิริสาร

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๕
เด็กชายไพศาล ทิมประทุม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๖
เด็กชายธนายุต มาลาคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๗
เด็กชายสุเมธ สายกระสุน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๘
เด็กชายธนดล สวยครบุรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๑๙
เด็กชายพันกร เค้านาวัง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

สายกระสุน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๑
เด็กชายคณาพงษ์ สิงห์โต

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๒
เด็กชายกฤศฏา แสวงสุข

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๓
เด็กชายจักรพงษ์ เจริญยิง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๔
เด็กชายธีรเดช บูรณะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๕
เด็กชายภูมิรพี แท่งทอง

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๖
เด็กชายสัณหพจน์ ทองแม้น

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ สุริยาทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๘
เด็กชายภูริภัทร ก้อนตาล

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๒๙
เด็กหญิงทรายทอง อยู่เย็น

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๐
เด็กชายภูริช แสวงสุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๑
เด็กชายเติมศักดิ

์

แผ่นทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๒
เด็กชายปฐมพงศ์ พรมศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๓
เด็กชายณภัทรพงศ์ ดาทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ ทองอุดม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๕
เด็กหญิงจิรนันท์ เจริญอาจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๖
เด็กหญิงจิรพร ครึงมี

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๗
เด็กหญิงปญญาพร สุขแสวง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๘
เด็กชายพิริยกร ศิลารักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๓๙
เด็กชายพงศธร ชืนตา

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๐
เด็กชายศุภกฤต ทองแม้น

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ผลทับทิม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๒
เด็กชายมงคล ตติยวงศ์วิวัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๓
เด็กหญิงธันยพร แสนกล้า

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๔
เด็กหญิงศรัณย์พร รุ่งเรือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๕
เด็กชายภูริภัทร บุญพามา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๖
เด็กหญิงชาลิษา ศาลางาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๗
เด็กชายชัยวัฒ์ ศรีภา

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๘
เด็กหญิงอารดา ชอบทำเหมือน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๔๙
เด็กหญิงธนิดา จตุรภัทรเกษม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๕๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ อินทร์งาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๕๑
เด็กหญิงยุพเรศ แข็งแรง

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๔๖๐/๙๙๕๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ หวังผล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมเจดีย์)

เจ้าคณะภาค ๑๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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