
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๕,๙๒๓ คน ขาดสอบ ๑,๖๖๒ คน คงสอบ ๔,๒๖๑ คน สอบได้ ๓,๒๐๐ คน สอบตก ๑,๐๖๑ คน (๗๕.๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวชมภู นึกมัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นายทองสา สิงห์คำ

๒๐/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นายบุญมี มีแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นางภัสราภา มันยืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นายศุภภัทร  อยู่ยอด

๑๖/๑๒/๒๔๙๓

โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นางสาวสาวิตรี งามทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๓๐
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงศุภิสรา บุญแย้ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกุศลิน คำโท

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพรตะวัน พลโกษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงภาพิมล สามสี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงวาสนา ฉลาดรอบ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงคณนาถ จำปาเทศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายธนากร สัตตรัตนามัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายธีรภัทร์ แสงงาม

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงปรีชญา เข็มทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงพลอยสวย อนุเคราะห์

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงพันทิวา สิงคนิภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงพิชชาภา ขอนศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายสิรภพ แม้ประสาท

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงอารยา บุญศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงโสรดา ศรีสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นางสาวทัศนีย์ บุญจวบ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๓
นางสาวบุษกร หาญเหียม

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๔
นางสาววิสาขา แก่นอินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๕
นางสาวกรองแก้ว คำนนท์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๖
นางสาวจีราพัชร ยอดพรหม

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๗
นางสาวประภาพร สาพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นางสาวศศิวิมล ติดใจดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นางสาวสวรินทร์ สุขสมาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นางศิริมล สงวนดี

๑๒/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงสุมิตร สมใจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายสัตถาวุฒิ งามแยะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงนิตยา ยืนยง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายศุภชัย สำรวมจิตร

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ถำใหญ่

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายนิรวิทย์ ก่อแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงปาริฉัตร มันยืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายกฤตพจน์ สายส่อ

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็งคง

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงกัณฑิมา แสวงมี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายคมกฤษ ศุภผล

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงจันจิรา สายทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายฉัตรชัย การะรัมย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงชนากานต์ เจริญจิต

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายณรงค์ชัย ผลงาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายณัฏฐนันท์ หนึงใจ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงณัฐวิภา สระนาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ มูลวัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายธวัชชัย สายสอ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงธัญวรัตม์ รีบเร่งดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายธารินทร์ เสมอภาค

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงธีริศรา บุญสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงนันทวดี เครือเงิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงนิตยา สมเย็น

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงนำหนึง

่

นึกชนะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงปณฑิตา มีแก้วใหญ่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงพนิดา ประจบดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงพรพิมล เหลือถนอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ทวีคง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงภัทราพร สิงห์โสดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายรุ่งธนกิจ ชือมี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ลานำเทียง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงวิภาพร ศักดิสิงห์

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายศราวุธ เชือมาก

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายสันวัฒน์ พวงเพ็ชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงสาธิณี แสนสำราญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงสินิทธา จันทร์สิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงสิรินยา จันทร์สิงห์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงสุชาดา สุดทิศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ สุขสำราญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงสุทิศา บุญสม

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงสุนันทา งามยิง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงสุนิสา สิทธิศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุภาพร พิศเพลิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายสุรชฎ สักตรีสร้อย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงหิรัญญา อยู่เสน

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายอนุภัทร ยืนยง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายอนุวิท แก้วยก

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงอภิชญา เสาเกลียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายอภิสร จันทนุภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงอรอนงค์ ขวัญเมือง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา เจาะเหมาะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงอาทิติยา ยืนยาว

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงอารียา ชีกลาง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

สมเย็น
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงเบญจพร สนสี

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงเพียงตา รืนเริง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงโสภิดา สินลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายไกรวิชญ์ สีสวย

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงกฤษณา โสวพรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายคมสัน สนันนำหนัก

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายจิรกิตติ

์

เฉลียวยิง

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงชนิดา สุทธะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงญาณิศา ยิมมาก

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงทิวารัตน์ มังคัง

่ ่

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงนันทินี สุรสอน

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายวิศรุต ทวีคง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงสาธิณี หนึงใจ

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุนิสา ทองใหญ่

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอภิลักษ์ แสงโสภี

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงอมรา นวนพริง

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๓
นางสาวจันทราพร หอมขจร

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๔
นางสาวจุฑามาศ โพธิเกษม

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๕
นายภัทราวุธ แลดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๖
นายศรราม ศรีลาลาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๗
นางสาวศรัญญา แสวงสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๘
นายสรศักดิ

์

ไวเร็ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาวอมรรัตน์ สมพิมพ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๐
นายจีรศักดิ

์

พนานัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๑
นางสาวจุรารัตน์ เจาะเหมาะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๒
นายธนโชติ เรืองรอบ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๓
นางสาวดรุณี แหวนวิเศษ

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๔
นางสาวนรินทร วงชารี

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๕ นางสาวประไพพรรณ
สบายดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๖
นายสรวิชญ์ กล่อมจิต

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๗
นางสาวสุวรรณี เจียมทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๘
นางสาวอรวรรณ ทรงแสงจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวอรอนงค์ แซ่เต็ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวอารียา ครบอุดม

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวเกษศิริ สมจิตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๒
นายเกียรติศักดิ

์

บุหลันเลียมวงศ์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๓
นายเติมศักดิ

์

สุขสังวรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๔
นางสาวปนัดดา ส่งกลินจันทร์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๕
นางสาวกชกร ขวดทอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๖
นางสาวรัตติยา บุญอุดม

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาววิภาดา อุดมทวี

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๘
นางสาวสุภาพร แสงฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๒๙
นางสาวชุติมา คุ้มแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงกัญญาพร ปยะไพร

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงจีรนุช สินทรา

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายธีระพงษ์ สุทธิบุตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงปวีณา สมอดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงปนนภา เสาเกลียว

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายพิเชษฐ์ ยงกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงรัตติยา สมเจตนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงรุ่งนภา ผาสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงวันวิสา แก้วแบน

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายอุดมศักดิ

์

เย็นแย้ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๐
นายศิวพงษ์ นะเรืองรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๑
นางสาวจีรนันท์ สินทรา

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๒
นายกฤษดา ปยะไพร

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๓
นายมานพ คุณล้าน

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๔
นายศุภกิจ คนฤาชา

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงจีรนันท์ เจิมทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญเปา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงรังสิมา รอดทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงศรุตา สาวเกลียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงเมธาวี วงคล่อง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงกมลวรรณ มุ่งดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงคณิตา อภิเดช

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เหนือคูเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โสฬส

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงชิดชนก เอ็มวิวัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงฐิติพร ธานีพูน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงณัฐธภา รถพูน

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงดรุณี เงินสว่าง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายทัตพงศ์ สุขวิทย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงทิพวรรณ สีเข้มงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงธนพร แสงอุบล

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงธัญญพร เปยมใหญ่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายปารเมศ วรรณศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงปยะดา สร่างประโคน

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๔ เด็กหญิงพรรณประภา
รัตนะดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงพรรณภษา ปนหอม

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงพรหมพร สงวนดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายพันธการ ถาพรผาด

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงมนัสวรรณ สุขไสว

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงมุกดา ศิริไสย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายวัชรินทร์ สีดา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงวิภาพร สำราญ

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงศิริวรรณ น่าชม

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๓ เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ
ไม่ย่อท้อ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงสินาภรณ์ ซ่อนกลิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา สุดงาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงสุวรรณี มีสังเกต

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงอัมรินทร์ รับขวัญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วเพชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๗๙
นางสาวจีรนันท์ อนงชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นายชุติพนธ์ เสาแก่น

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๑
นางสาวฐิติมา สิทธิดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงณัฐพร คุณนาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๓
นางสาวปภัสรา ศรียาชีพ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๔
นายพหุชัย พรผักแว่น

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๕
นางสาวลักษณาภรณ์ ดีแก่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๖
นางสาววนิดา ซ้อนกลิน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๗
นายศักดิณรงค์

์

ยิงมีมา

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๘
นายศักดิศรี

์

สิยาชีพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงสิริมา แย้มพวงธนาภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๐
นางสาวสุทธิพร บุญทวี

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๑
นางสาวอภิญญา โลยทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๒
นางสาวอรชา สุพรรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๓
นายอรรถพล สุทิวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๔
นางสาวอัจฉริยา ยองทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๕
นางสาวเขมจิรา บริบูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๖
นางสาวจันทกานต์ สำอางค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๗
นางสาวจิราภา สังข์ลาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๘
นางสาวจุฑามาศ สมานชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๑๙๙
นางสาวชลิดา รามนันทน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๐
นางสาวนารีรัตน์ สบายดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๑
นายบวร คิดถูก

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๒
นางสาวพนิดา ชัยมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๓
นางสาวพัชรี สมดัง

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวพิยดา เสรีพิทยารัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๕
นายภัทรพงษ์ ลิมสุวรรณ

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๖
นายภานุวัฒน์ แก้วสุรีย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๗
นายวุฒิพงษ์ ชนะสงคราม

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๘
นายศตวรรษ ทองมาก

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๐๙
นางสาวศศิกานต์ ยอดมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๐
นางสาวศิริณัฐภรณ์ พรมท้าว

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๑
นางสาวสุนิสา จรจรัญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๒
นางสาวสุภเกศ ดีสม

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๓
นางสาวสุวรรณา พยอมหอม

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๔
นางสาวเวธกา เปล่งชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๕
นางสาวกชกร ภู่ขำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๖
นางสาวกนกนันทิณี สาริกา

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๗
นางสาวกนกวรรณ จันทาทิพย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๘
นางสาวกันยาวีร์ เกิมรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๑๙
นางสาวกุลชาต เจริญศิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๐
นางสาวกุลณัฐ เสาะหายิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๑
นางสาวจิราพร รสดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๒
นางสาวณภัสสร หวังสุดดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๓
นางสาวณัฐริกา แก้วอามาตย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๔
นางสาวณิชมน แววดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๕
นางสาวดารารัตน์ วชิมาเภท

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๖
นายธนวัฒน์ แก้วเขียวงาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๗
นางสาวธนัชพร ชิงชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๘
นางสาวธัญญลักษณ์ กรมภักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๒๙
นางสาวธัญญาพร วิโรจน์รัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๐
นางสาวนันทกา ดาทอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๑
นางสาวนิสิตา ทนเหมาะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๒
นางสาวนำฝน โองตะคุ

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๓
นางสาวปาณิศา อุตมะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๔
นางสาวปาริชาติ โสฬส

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๕
นางสาวพณิดา สถิตสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๖
นางสาวพิมพ์สุตา หวายสันเทียะ

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๗
นางสาวภัทราภรณ์ พลวงงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๘
นางสาวภัสราวดี ทองลาด

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๓๙
นายภูตะวัน หวังมัน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาววรรณวิภา เหล่าดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๑
นางสาววิภาดา สืบสาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๒
นางสาววิไลลักษณ์ นิลดำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๓
นางสาวศรินญาภรณ์ มีชัยรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๔
นางสาวศศิธร บุญทวี

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๕
นางสาวศศิธร เปรียบยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๖
นางสาวศศินา อ้อมวิหาร

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๗
นายศักดินาวินทร์

์

น้อยผาง
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๘
นางสาวศิรินทรา สุดดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๔๙
นางสาวศิริมา กะภูทิน

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นายศุภชัย สมคิด

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๑
นายสถาปตย์ กมลเดช

๑๐/๐๕/๒๕๔๐
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาวสมฤทัย เจนขนบ

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๓
นางสาวสุธามาศ ทำนักสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๔
นางสาวสุธิดา เจนถูกใจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๕
นางสาวสุภาพร พอกพูน

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๖
นางสาวสุวนันท์ ก่อแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๗
นางสาวหทัยชนก จุ้ยม่วงศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๘
นางสาวอังค์วรา สมถวิล

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๕๙
นางสาวอินทิวร เทียมเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๐
นางสาวเสาวลักษณ์ สินสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายวงศกร บุญมี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๒
นายวุฒิพงษ์ นิลดำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๓
นางสาวอรวรรณ เครือเนียม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๔
นางสาวศิริพร แว่วดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๕
นางสาวพรรณทิพา โฉมงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๖
นางสาวพิมพ์เดือน ทองพา

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผ่องใส

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายสมิทธิชัย จันทร์จำรัส

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุชาดา เชือใจดวง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุธิตา สุภาพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงอักษราภัค แสงสว่าง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงอุไรรัตน์ โภคา

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงเบญจมาศ หอมลำดวน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงธัชลีนันท์ แนวศูนย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายธัญวิสิษฐ์ ประเสริฐศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงอภิชยา พูดเพราะ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงอินทิรา พิศลืม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๘
นางสาวกุลนัท โพธิจิต

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๗๙
นางสาวศิริภา หลอมประโคน

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๐
นางสาวสุทธิดา วันลักษณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๑
นายกฤษฎา สายแสง

๑๑/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๒
นางสาวจันทธิดา แสวงทรัพย์

๒๗/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๓
นายทะนงศักดิ

์

แสนตรี
๐๙/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๔
นางสาวธัญญาเรศ นกพรม

๒๔/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๕
นายนัทพล สมัครสมาน

๒๔/๐๖/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๖
นายบัณฑิต สมานสุข

๑๖/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๗
นางสาวภิรญา ศิวปฐมพร

๐๗/๐๔/๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๘
นางสาวรัตนาพร ก้านอินทร์

๑๖/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๘๙
นายวันชัย พวงจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๐
นางศิริลักษณ์ ฉัตรทอง

๐๑/๐๕/๒๕๐๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๑
นางสาวสุพัตรา บุญทนาวงศ์

๒๒/๐๙/๒๕๓๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๒
นางสาวอุไรรัตน์ แสนกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๓
นายไชยวัฒน์ จันธนะสมบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๔
นางสาวกนิษฐา เพิมทรัพย์

่

๑๔/๐๗/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๕
นางสาวขวัญจิคร หวังสุดดี

๒๓/๐๕/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๖
นางสาวจันจิรา บูรณะ

๑๘/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๗
นางสาวณัฏฐนิชา วิวาสุข

๐๑/๑๑/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๘
นางสาวณัฐธินี ชงโค

๐๑/๐๘/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๒๙๙
นายธวัชชัย บุตรงาม

๐๔/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๐
นายนพรัตน์ แก้วงาม

๑๓/๐๕/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นางสาวนิตยา มานุจำ

๒๘/๑๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นางสาวนำผึง

้

แสงทับทิม
๒๔/๐๗/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๓
นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดี

๐๕/๐๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๔
นางสาวสาวิณี ปญญาดี

๒๕/๐๓/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙ / ๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๕
นายองอาจ วงศ์มา

๑๙/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๖
นางสาวอนงค์ สุภาพ

๑๔/๐๘/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๗
นางสาวอินทุอร บุญเหลือ

๐๕/๐๕/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๘
นางสาวภรภัทร จิตเย็น

๐๔/๑๒/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๐๙
นางสาวศิรัญญา พันธ์ศรี

๒๑/๐๓/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๐
นายศุภเรศ มะณี

๐๕/๑๐/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๑
นางสาวสาวิณี เหลือมลำ

่

๒๖/๐๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๒
นางสาวอรพินณ์ ดวงวิเศษ

๐๒/๐๙/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๓
นายอำนาจ คำแสน

๒๕/๐๔/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๔
นางสาวนิตยา อยู่เย็น

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๕
นายพิเชษฐ์ สำรวมจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๖
นางสาววันเพ็ญ กุ้งมะเริง

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๗
นางสาวสุนิสา ยศสมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายจีรพงษ์ ทิงสุข

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงชณาพร ฉลาดล้น

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายพิทยา ประคำทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุภาวดี สมดัง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายอภิวัชร์ สุขแสวง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงอัจฉริยา เลิศวัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๔
นางสาวกนกวรรณ จงใจงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๕
นายปรัตถกร แก้วเขียวงาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๖
นางสาวปานไพลิน สมประสงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๗
นายพิชิตชัย มูลวัน

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๘
นางสาวอลิษา ดาวโรยรัมย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๒๙
นางสาวจิราพร เปาแย้ม

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๐
นายธีรพงศ์ แก้วเหลือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๑
นางสาวนัยนา เกิดเหลียม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๒
นางสาวพีรดา แสนแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๓
นางสาวมนัสชา แก้วรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๔
นางสาวมุกจริน คงทวี

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๕
นางสาววิรินทยา ประสานดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๖
นางสาวศศิมา แก้วนิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๗
นางสาวนพวรรณ พาหา

๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายกรกุล สุนทร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงกฤติยากร พรจำศิล

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงจารุชา สมยาธร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา กระจงกลาง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงปรารถนา ใจบุญ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงพจรินทร์ ถนอมวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายวิรัตน์ บุญทวี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงเนตรนภัส ยิงมี

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงขวัญแก้ว โอฐงาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายธวัชชัย เฉียบแหลม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายธีรพงศ์ แสนจันดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงสิริวิมล ภาสุวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงหัทยา เหมือนลือ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงทัศนา เย็นทรวง

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายธีรภัทร บุตรเทศน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายสะท้านภพ ทวีผล

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงอนันตญา รู้จิตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงจันทิมา บุโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงจิรัชยา โคตรสมบัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไหมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายถนอมศิลป สร้างดี

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงนวนันท์ สวัสดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายมานะ ยิงรุ่งโรจน์

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ หมู่ดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นะรัยรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงจันทิมา มีธรรม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงจันทิรา ภูทะราช

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผลโคกสูง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายณัฐพล แก้วปลัง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงณัฐภรณ์ สายนาค

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๖๙
นายดนัย ไพเราะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายธนพล สงวนนาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทร์ฝอย

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงบุษราภรณ์ อยู่รอย

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงปยะฉัตร ใจดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงปยะธิดา เอติยัติ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายพัทธนันท์ สมัครเดียว

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงรัตน์สุดา มากเหลือ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงละอองเทศ อ้อยเลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงวิยดา ทีอุปมา

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๗๙ เด็กหญิงศิริพรสวรรค์ ริมหมู่ดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายอนุชิต มีแสวง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงอารียา สาลีทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ไพเราะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงณัฐวิภา กิงจันทร์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๔
นางสาวดวงหทัย คงกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงอรยา วงเวียง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๖
นางสาวเบญทิพย์ สร้างดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๗
นางสาวกัญญารัตน์ สายน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๘
นางสาวจันทนา ยกดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๘๙
นางสาวปริศนา สุขวิเศษ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๐
นายพิสิทธิ

์

สาลีทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๑
นางสาววรรณี สนทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๒
นายสมชาติ พูนเฉลียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๓
นางสาวอรอนงค์ ชมหมืน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๔
นางสาวอัญชลี จันสีดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๕
นายเดชา ประสานสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๖
นางสาวนงนภัส เหลียมดี

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๗
นายปรีชา ทองใหญ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๘
นางสาวปรีดา ทองใหญ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๓๙๙
นายพงษ์ศิริ สมพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๐
นางสาวศิรินทรา ใจงาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๑
นางสาวอนุชิดา เติมงาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ แสงอรุณ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงกฤษณา มีแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายคุณากร งามเด่น

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงจันจิรา นานอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงจันจิรา สมานจิต

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงจันทิมา จุฑาจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงชไมพร กุนตัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายธนพล ประสมสมัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงวนาวัลย์ ร่องน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงวรรณษา วงษ์อำมาตย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงศศิกานต์ ยอดชลูด

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กชายอนุพล บังคะดารา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ สามพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายจตุพล มีสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงจันทกานต์ เครือเนียม

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ต่อพล

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงฐานิสา คุ้มทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๑๙
เด็กหญิงนลินดา สงวนศักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงนวพร เติมดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงนาราทร มีแยบ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงปริญญา ทรงนวล

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงพนิดา โชติช่วง

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงสุกัญญา สุกใส

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุวิภา สุกใส

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงสโรชา มีสิทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายอรรถชัย ดมอุ่นดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงอัมรา กระจัดภัย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๖๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงประภัสสร ศรีษะธาตุ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงสุภาวรรณ สถิตสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๑
นางสาวกรรณิการ์ ผิวทวี

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวะลม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายพงศธร บังคะดารา

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายศุภเดช ดุนสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายอัครพนธ์ สมดัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

เหนือคูเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๗ เด็กหญิงกรรณิภามาศ
ใบเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงนภัสสร ไม้อ่อนดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงปยธิดา สมานุหัส

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ เรืองไกล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงพิรินธร ขาวเครือ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงฤทัยวรรณ วาหมงคล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงวรรณิดา ขาวงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๔
เด็กชายศิวกร ผู้สมเก่า

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ มุมทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงอภิภาวดี ตรีศิลสัตย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กชายกฤษฎา สุขสงวน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัลยา ชาวนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงกาญจนา สิงหันต์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงขนิษฐา มาดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงชนิดาภา จำปาทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงญาดา มานุจำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงฐิติพร บูรณ์เจริญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขกัลยา

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายดำเกิง โพธิแก้ว

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายตะวัน สมนึก

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงนำบุศย์ เรืองไกล

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงปลืมกมล

้

พริงเพราะ

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายพลกฤต ปญญาคิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ พอกพูน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ยงคง

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงรุ่งฤดี ขาวงาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๓ เด็กหญิงวรรณประภา
วังหอม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สายกระสุน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงศศิกานต์ อยู่ครบ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายศิรวิทย์ ใหญ่สมพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงศุภิสรา โกติรัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองนำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงสุชาดา พริงเพราะ

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายสุดทีรัก

่

พอกพูน
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุรางค์รัตน์ จารัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงอริสา นวลดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายอานนท์ แน่นอุดร

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงอาริยา พอกพูน

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงอุมาพร ดวงดี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายเจษฎา เรืองไกล

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงเสริมศิริ ศรีบุตรดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายโอภาส เหมือนนึก

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๗๙
นางสาวกัญนิกา ยิงมีอยู่

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๐
นายกิตติชัย ส้มอำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๑
นายกิตติภัทร บรรลือทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๒
นางสาวกิตติยากร โพธิแก้ว

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๓
นายธนภัทร ชาวนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๔
นายธนเทพ ไกรสุข

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๕
นางสาวธิดารัตน์ ศรีจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๖
นายธีรศักดิ

์

พิมพ์ลาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๗
นางสาวนริศรา จารัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๘
นางสาวพัชราภา ยุงเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๘๙
นายพันกร มีสติ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายยุทธิศักดิ

์

อยู่ปูน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๑
นางสาววราภรณ์ มันหมาย

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๒
นางสาวศิริลักษณ์ สังเกตกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๓
นายสมชาย บรรลือทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๔
นางสาวสุธิดา ชาวนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๕
นางสาวอรปรียา ยัดดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๖
นางสาวอรวรรณ โฉมงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงเบญจพร มีคม

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๘
นางสาวเมสิยา ไชยวัฒน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๔๙๙
นายโยธิน เจริญมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๐
นางสาวกมลวรรณ บรรลือทรัพย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๑
นางสาวจันทรา งามเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๒
นางสาวจิราภรณ์ ทศราช

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๓
นางสาวชนม์นิภา อุดมพร

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๔
นางสาวชนาธร คิดสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๕
นางสาวณัฐธิดา โชติช่วง

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นางสาวธัญญาเรศ โพธิแก้ว

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๗
นางสาวนิตยา เผือกแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๘
นางสาวพินิตพิชา โพธิแก้ว

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๐๙
นายสมพงษ์ พอกพูน

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๐
นายสุทธิพงษ์ สร้างดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๑
นางสาวสุนิสา พ่อค้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๒
นายอธิวัฒน์ บรรลือทรัพย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๓
นางสาวอนุสรา สุรินสมบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๔
นางสาวกรพิณ สีพิมพ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๕ นางสาวกัญญาลักษณ์
ไผ่นอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๖
นางสาวจารุวรรณ คำตาล

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๗
นางสาวจิรารัตน์ ไมยวรรณ

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๘
นางสาวชนิกานต์ วิสารัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๑๙
นายธนาวุฒิ พริงเพราะ

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๐
นางสาวนารีลักษณ์ ช่วงชัยชนะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๑
นางสาวภาวิตา ใบเงิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๒
นางสาววรรณวิสา ใยย้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๓
นายวรวุฒิ กิงจันทร์

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๔
นางสาวสุชานุช เสาวรารักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๕
นางสาวอรุณี อุดม

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายปยภัทร สุปงคลัด

๒๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงกันนิภา ขันทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๘
นางสาววิลาสินี แจ่มใส

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๖๕๙/๐๕๒๙
นางสาวศิริชา อินทร์สุข

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาวศิริพร แจ่มใส

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๑
นางสาวอรวรรณ แจ่มใส

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ นับถือสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ยีสุ่นหอม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงนภสร อุดมพร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงกรรณิกา ชนะสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงฐิติยา คงราษี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวแย้ม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงดุสิตา จิตต์กลาง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายธนภัทร สรวนสันต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายธนากร แสนรู้

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงนันทิกา แผ้วพลสงค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงปยะรัตน์ ราษีนวล

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงพัศรา พอกพูน

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงฟาใส โสนทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงศิริวรรณ นพเก้า

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงอรุณี เพ็ชรมัง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงอารยา แข็งยิงยงค์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงแก้วกัลลยา แก้มกล้า

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายก่อเกียรติ แก้มกล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายจิระพงศ์ หมายชอบ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ขาวเครือ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงชนิดา มุตตะโสภา

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ งามเลิศ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงภาวิณี สโนทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงรวีวรรณ เหมือนคิด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงวิภาดา สมัครสมาน

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุณัฐญา พ่อค้า

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงอทิตยา โพธิศรี

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายโยธิน บุญยงค์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิแก้ว

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงณัฐริกา โชติช่วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงอรุณี ผลสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงกาญจนา บรรลือทรัพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงขวัญฤดี บรรลือทรัพย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงจิตติมา บรรลือทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงจุราพร เสนาะเสียง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญทัด

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงขวัญชนก สืบสาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงจิราพร สุดเอียม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงทิษฏยา ประยงค์หอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ยืนยาว

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงปภาวี นิสัยกล้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายภานุมาศ จารัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายวราวุฒิ นพเก้า

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงศิริวรรณ จารัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายสิทธิกร พริงเพราะ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงนิลาวรรณ สำนักนิตย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๗๙
นางสาวปนัดดา สมัครสมาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงฟาใส เพียรงาม

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงวรรณศิริ คุณแก้วอ้อม

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิทธิสวนจิก

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ เหมือนมาลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงณัฐวิภา บุญกล้า

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงจิรภัทร์ อสิพงษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย วัดบัวหวาย  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงกนกพร คูณหาร

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงจิตรา สมใจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงจินันญา ไหมทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงนันทิดา บุราคร

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงนันทิยา โพธิทอง

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน เทพทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงพิยดา ภาสดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายรัตภูมิ นารี

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายวรวุฒิ เพิมทอง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุจิตรา สมชัยศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงสุภาพร งามสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ หาญยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายเพชรพลัง สังขเพ็ชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๐
นางสาวกรวลัย จินดาศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๑
นายธีรยุทธ ดีพร้อม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๒
นางสาวนิตยา ลาพ้น

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๓
นางสาวลลนา จันทร

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๔
นางสาววาศิณี กรงทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๕
นางสาวเกศราภรณ์ ดัชถุยาวัตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๖
นายก้องนภา รักทุ่ง

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๗
นางสาวจันทิมา กรองทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๘
นายทศพล เหลาศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๐๙
นายธนา พันทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๐
นายธวัชชัย เหมือนชอบ

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๑
นางสาวปวีณา นาคินชาติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๒
นางสาวสรารักษ์ จุลกองฮ้อ

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๓
นางสาวอรพิมพ์ ดัชถุยาวัตร

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๔
นางสาวจริยา ขันธ์วงค์

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๕
นางสาวนิดานุช ดีพร้อม

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๖
นางสาวนำฝน ทองอ้ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๗
นายภาสกร ศรีบุญเรือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๘
นางสาวรุ่งนภา สมฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๑๙
นายวันชัย ไหมทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาววิลาวรรณ คำสิม

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๑
นายศักรินทร์ บุญธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๒
นางสาวศิริมาศ บุญบอน

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๓
นางสาวจุฑาพร ประเสริฐสังข์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๔
นางสาวดวงพร สายสาลี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๕
นางสาววลาวรรณ สมใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๖
นายจตุรงค์ ไชยพร

๐๓/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๗
นายธงชัย บุญพัก

๑๕/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๘
นายธวัชชัย งามศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๒๙
นางพจมาศ จันทร์โท

๑๘/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๐
นายพิชัย บุรมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๑
นางสาววัชรานุช รังแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๒
นางสาวศิริยากร บัวงาม

๓๐/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๓
นายอนุรักษ์ พูนสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๔
นางเบญญา เนืองนิยม

๐๙/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๕
นายประเทือง ใจหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๖
นางสาวรุ่งรัศมี มูลหนองแวง

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๗
นางสาวณัฐนันท์ รุ่นเจริญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนยางวิทยาคาร วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๘
นางสาวกันยา ลันดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งสว่างนารุ่ง

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กันทำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทุ่งสว่างนารุ่ง

วัดทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๐
นางสาวจิตสุภา จารัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๑
นางสาวสุชัญญา ชุมสุช

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๒
นางสาวสุวนันท์ สิงห์ฉลาด

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๓
นางสาวสิริรัตน์ สกุลเหมาะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายธนพล ภูเขียว

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงสิตาภา สมานทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

บรรลือทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายชินวัตร พรหมขันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงถิรมน สีดา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายทักษิณ กรวยทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ ภูดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายราชันย์ กันยาดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงราตรี ทองทา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายศราวุธ เสนาะเสียง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงศิราณี แสวงดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงหทัยภัทร ชอบมี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงอรัญญา เสนาะเสียง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายเทิดศักดิ

์

เจือจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๘
นางสาวกฤษณา หะมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๕๙
นางสาวกิตติพร สุวรวงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๐
นายธนทัด เอียมสะอาด

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๑
นายพรเทพ บรรลือทรัพย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๒
นายอนุชิต ตุ้มทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๓
นางสาวจิราภรณ์ งามสะอาด

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๔
นางสาวปยะวรรณ นิสสัยดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๕
นางสาวสุภัสสร เจือจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๖
นางสาวอธิติยา อุส่าห์ดี

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๗
นางสาวแพรวพรรณ มันยืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๘
นายกฤษฏา กรวยทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๖๙
นางสาวจันทรา บรรลือทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๐
นายศักดิณรงค์

์

เจือจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๑
นางสาวศิริวิมล ศรีแก้ว

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๒
นายเรืองฤทธิ

์

พลศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงปวีณา รักษาภักดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงธนพร เสนาะเสียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงบุษกร บำรุงเชือ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก่นอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงวราภรณ์ ใจศีล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายสุทัศน์ พัดพรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายพีรศักดิ

์

ทบแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผมน้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิก วัดแจ้งสมรเทศ  

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายนิพิฐพนธ์ เจือจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายวรยุทธ รูปโฉม

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงนุชสรา พวกดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงสิริพร ยอดสิงห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงสุภัสสร มีแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงจิราพัชร รูปโฉม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ จุลทะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงชุติมา โพธิเงิน

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงธิดาพร โพธิเงิน

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงนภาพร โสมนัส

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงนันทกานต์ โพธิเงิน

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงปภาดา สำอางค์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงประภัสสรณ์ มีแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายเฉลียว มีแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงกุสุมา โพธิเงิน

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงอินทิรา เสริมรส

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงธีรนาฎ วรรณา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงสุธิมา สร้อยจิตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงปยะวรรณ โสปนหริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงวารุณี โสปนหริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงศรีสุดา มีแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงนันท์ตาชา สรายทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายศักดา ใสยิง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงนรินดา บำรุงชือ

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงจันทรา โสปนหริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา ไข่มุกข์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงสุทธิดา สรายทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงธนัชพร มีเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายเอกพงษ์ กระแจะจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงนิชากร โต๊ะงาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงเรวดี มูลมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงชนาภา เขียวพุฒ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงยุพิน อนุเคราะห์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงดวงแก้ว หนุนทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงปสุดา หล้าลำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงกัลยา บุญสอน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงนันทนา จันทร์มนต์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เนตรแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายนครา อาจองค์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงสิราวรรณ บุตรดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงอารยา ฉกรรจ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงมณทิตา สังขเพชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงศศิธร กอนรัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงกิงดาว

่

บุญสอน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงวิสุชาดา ตระบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงนันทิชา บุญร่วม

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๗
นางสาวรุ่งนภา ดีพร้อม

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๘
นางสาวทิพวรรณ บุญจง

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๒๙
นางสาวอรยา จันทร์หอม

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงพรรณรัตน์ เลิศสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงศิริพร ยศนีย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ยศนีย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายชนานิน กันนุฬา

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ไหมทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงสไบพร ตรงแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงอศิรวรรณ สมร่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายกฤษดาวุธ ใจงาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา วันดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ มะลิรัมย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายจักกฤต นพพิบูลย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กทิศาสตร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงรัติกาล มุมทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงสริตา โต๊ะงาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงอรสา ยอดยิงยง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงนลินี ทราจารวัตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๖
นางสาวอนัญญา เส็งนา

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๗
นางสาวขนิษฐา กิงแก้ว

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๘
นางสาวชไมพร ไวเรียบ

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๔๙
นางสาววรรณพร เพิมมี

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๐
นางสาวสุธิดา จันทร์เจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๑
นางสาวสุพรรณษา โอษฐงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๒
นายอดิศร ตังใจจง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๓
นายอภิสิทธิ

์

นพเก้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๔
นายวราวุธ บุญเพิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๕
นายศิริชาติ ตรงแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๖
นายศุภชัย นพพิบูลย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๗
นางสาวไข่มุก มาลาทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายธนา จิตรเย็น

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายเฉลิมชัย พันธ์อินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายคณานนต์ บุญพรม

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายพิชัย แสงเพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายอภิวันท์ บุญสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายสลานนท์ จิตรดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชำนาญงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายเอกชัย บุญสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายอนุชา จินพละ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงชนิภรณ์ อินตะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงเบญมาส ยาใจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ จินพละ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงอรทัย จินพละ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงวิภาวัณย์ แพรเขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงวราภรณ์ จินพละ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายชัชพงศ์ จินพละ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายสมพงษ์ สวัสดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายณัชพล ดวงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายสุทัน วงค์ษา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี สัวบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงบัวแก้ว ถะเกิงผล

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา พนารินทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ จินพละ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ จินพละ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงสุรีย์พร ชิงชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สีนิล
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงพัทรียา บุญสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงวันวิสา ศรีสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงชลธิชา น้อยบรรเทิง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงธิดาภัทร ดวงศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา พรพงศ์ธนกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงพัชราภา ไสยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงพัณณิตา บัวแพ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ อรชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงศิริวงษ์ ยุติศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงนภัสสร คุขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓ / ๙๒

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงปทมา ศักดิวงศ์ทอง

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงรัฐกานต์ พรมศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงมลธิดา รุ่งชัยเจริญไพร

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงณพิชา คชภูมิ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงรัศมี เล่เหลียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายสัญลักษณ์ ไชยรินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๑
นางสาววรรณิศา จงกฎ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงฐิติพร เพ็งพินิจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๓
นางสาวหัทยา ยอดสิงห์

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธนากร พุดลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๕
นางสาวสุลักขณา อาบทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๖
นายธัญพงษ์ มะโนศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๗
นางสาวมัณฑนา วิชุมา

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๘
นางสาวปทมวรรณ แซ่ว่อง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๐๙
นางสาวขนิษฐา ชมวัน

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๐
นางสาวอรทัย อุปถัมภ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๑
นางสาวภัทราภรณ์ สิงห์ไข

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๒
นางสาวดาราวีร์ การะเกษ

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๓
นางสาววรรณิภา ชาติเผือก

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๔
นางสาวภาวินี สาระ

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๕
นางสาวปณิดา ถาสีทะ

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๖
นางสาวกัญชพร วงษ์ปาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๗
นางสาวปนัดดา เกียรทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๘
นางสาวกาญจนาพร พิศภิรมย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๑๙
นางสาวสุพัตรา สุธรรม

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๐
นางสาวจันทิมา มะลิทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๑
นางสาวมณีรัตน์ สุขสงกลาง

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๒
นายประดิษฐ์ รินทร์จันทร์ศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๓
นางสาวปนัดดา อาบทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๔
นายธีรพัฒน์ บุญเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๕
นายธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๖
นายสุทิน สิงเกือ

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๗
นางสาวจรัสพร สมพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายสุพจน์ แสงเพ็ชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายภิรมย์ พวงทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๐
นางสาวนำฝน สมสมาน

๑๑/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงเบญจมาศ โกสัสโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๒
นายกฤษดา การะเกด

๐๑/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๓
นายภูวิศ คำราษฏร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๔
นายจักรกฤษณ์ บุตรลักษณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๕
นายชาญณรงค์ วิบูลย์อรรถ

๐๙/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๖
นายบุญถึง มีเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๗
นายวุฒิชัย วิบูลย์อรรถ

๒๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๘
นายสุขสวัสดิ

์

บุสยาตรัส
๒๔/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๓๙
นายอมรเทพ อินทรศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๐
นายเดชาวัต ดัชถุยาวัตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๑
นายอนุชา ผิวงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๒
นายณัฐพล โพธ์คำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๓
นายธีรโชติ บุตรลักษณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๔
นายวิชญ์พล บุตรงาม

๒๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๕
นายวิทยา ดัชถุยาวัตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๖
นายจุลจักร บุตรลักษณ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๗
นายวินัย ดัชถุยาวัตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๘
นางสาวนิภารัตน์ วังสันต์

๓๐/๑๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๔๙
นางสาวอารีรัตน์ บุญอาจ

๐๒/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๐
นางสาวแอนณา จินดารอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๑
นางสาวกิตติกา ศรีสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๒
นางสาวกิตติมา ศรีสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๓
นางสาวรจนา ดัชถุยาวัตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๔
นางสาววิลาสินี วังนุราช

๐๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๕
นางสาวปวีนัท ใยบัว

๑๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๖
นางสาววิไลวรรณ แสงเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๗
นางสาวณัฐรินี ดีขัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๘
นางสาวธิดารัตน์ บุตรงาม

๒๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๕๙
นางสาววรรรณกมล วิบูลย์อรรถ

๐๓/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๐
นางสาววิภาวดี โพธ์คำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๑
นางสาวศิริพร แก่นจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๒
นางสาวสุธาพร ดัชถุยาวัตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๓
นางสาวสุภาวดี วิบูลย์อรรถ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๔
นางสาวมะปราง วุฒิยาสาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๕
นางสาวกนกนิภา บัวศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๖
นางสาวชลฎา ดัชถุยาวัตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๗
นางสาวกุสาวดี พระจันทร์ตรา

๒๑/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๘
นางสาวจุฑามาศ อินทรศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๖๙
นางสาวนริสรา บุตรลักษณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๐
นางสาวพินิจนันท์ เงางาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๑
นางสาวสาวิตรี รอดเจริญสาคร

๐๔/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๒
นางสาวสุชัญญา บุตรลักษณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๓
นางสาวอาภัสรา ว่องไว

๒๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๔
นางสาวเสาวลักษณ์ แสงเพชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงนิธิโชติรส ด้วงต่าย

๓๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงทัชพรรณ สาธร

๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงกานดา บุญลับ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๘
เด็กหญิงสิรินยา อุดมดัน

๒๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงศรุตา ศรีโคตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงเกวลิน โพธิชัย

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงธันยา เจือจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วุฒิยาสาร

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงนวพร ขันศิลา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๔
นางสาวประภัสรา บัญชาเมฆ

๐๒/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๕
นางสาวอารยา ลอกตะโคน

๒๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๖
นางสาวจินดา เจนขบวน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๗
นางสาวสิริวรรณ การะเกต

๐๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๘
นางสาวภัทรมน บุญภูมิ

๑๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๖๕๙/๐๘๘๙
นางสาวศิราพร การะเกต

๒๘/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงอุไรรัตน์ การะเกต

๐๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงจิดาภา บุตรงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงมะลิวรรณ มาลีสิน

๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๓
นางสาวศิริยากร อภัยพงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๔
นางสาวกัลยา ควรสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๕
นางสาวนำพิพย์ หงษ์เพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๖
นางสาวพิยดา บุตรลักษณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๗
นางสาวยุภาพร หงษ์เพชร

๐๘/๒๐/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๘
นายมิตรธิชัย บุญทูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๘๙๙
นายพจนา บุตรงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๐
นายวีระชัย วังสันต์

๒๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๑
นายหอยสังข์ วังสันต์

๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๒
นางสาวจันทิมาพร ศิริบาล

๐๘/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๓
นางสาวเกวริทร์ บุราคร

๑๒/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๔
นางสาววนิดา เพ็ชรสุวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๕
นางสาววนิดา วิเศษวงศา

๒๙/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๖
นางสาวกัลยา บุตรงาม

๑๒/๐๔/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๗
นางสาวสริตา วังสันต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๘
นางสาวพิมพา ชะฎาแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๐๙
นางสาวชไมพร สาธร

๑๘/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสิริกัญญา พรมจำปา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงนัฏฐกานต์ วังสันต์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงจิตรนภา บุญมี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงชลิดา ชะเวรัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายณัฐภัทร ประทุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๕
เด็กหญิงธารีรัตน์ ใสนวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๖
เด็กหญิงพรสุดา งามนุช

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๗
เด็กหญิงลิติศร โคคร

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงสุจิตรา พรมลิ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๑๙
เด็กหญิงสุดาวรรณ จันทร์แดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงอรยา นพพิบูลย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงเพชรลัดดา บุญตัง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๒
นางสาวจุฑารัตน์ มาวัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๓
นางสาวพัชรีภรณ์ บุญไทย

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๔
นายอรรถสิทธิ

์

เหมหงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๕
นางสาวอลิษา เชือนนท์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๖
นายอำนาจ สุขเสมอ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๗
นายเทิดเกียรติ จันทร์เทศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงวิลาวรรณ พนารินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายนรินทร์ สิงห์เส

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงอธิติยา เค้าดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายอธิวัฒน์ งามสุข

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายสุชาพงศ์ เสริมแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงสุนทรี พูนศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๔
นางสาวกิติยากร จันทร์อุดม

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๕
นางสาวชลลดา เวชกามา

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๖
นางสาวศิริวิมล ดันนอก

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๗
นางสาวสิรินาถ หม่องพิชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๘
นางสาวเขมิกา ศรีนาดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๓๙
นางสาวกุลสตรี ปญญาดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๐
นางสาวขจีนุช โพธิอ่อน

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๑
นางสาวจินตนา พานา

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๒
นางสาวชนัญชิดา ตุแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๓
นางสาวชิดชนก กองทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๔
นายนครินทร์ โพธิศรี

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๕
นางสาวบรมลักษณ์ บัวทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๖
นางสาวประภัสสร อินทร์นอก

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๗
นางสาวพิมพ์ลภัส จันทะราช

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๘
นางสาวมนัสชญา เสริมแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๔๙
นางสาววชิราภรณ์ พุดจีบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๐
นางสาววรุณยุพา คงนุรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๑
นางสาวศลิษา วิเศษวงษา

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๒
นางสาวศศิมาภรณ์ ชะตาถนอม

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๓
นางสาวหยาดทิพย์ นาเจริญ

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๔
นางสาวอรวรรณ ศรีไสว

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๕
นางสาวเบญญาภา โถทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๖
นางสาวเปยมรัก พรมเหล่าล้อ

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๗
นางสาวนรินทร์ทิพย์ พวงผกา

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๘
นางสาวปนมณี พรมมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๕๙
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม

๑๕/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๐
นายนิรันดร บุญอาจ

๐๓/๐๙/๒๔๙๙

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๑
นางสาวพรนภา พุทธานุ

๑๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๒
นางสาวพัชราพรรณ มันยืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๓
นางสาวศศิพิมพ์ ลวดลาย

๐๙/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๔
นายนพเมศฐ์ พงศ์วิเศษฤทธิ

๑๐/๐๓/๒๕๐๓
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วัดเหนือ  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๕
นายคมคาย บึงบัว

๐๙/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วัดเหนือ  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๖
นายโอภาส แพะขุนทด

๐๓/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วัดเหนือ  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๗
นายธนงค์ ตุ่นทอง

๐๘/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วัดเหนือ  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๘
นายธวัชชัย อาษาพนม

๒๒/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วัดเหนือ  

สร ๔๖๕๙/๐๙๖๙
นายฉัตรชัย ปราบภัย

๒๕/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วัดเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๐
นายต้อม พันโกสน

๐๖/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี วัดเหนือ  

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๑
นายธนานนท์ ทันใจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๒
นางสาวศิรินุช จันทร์สุวรรณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๓
นางสาวอาริญา ชัยทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๔
นายนนทวัฒน์ นาแซง

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงสุกัญญา แสงนวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพียรเสมอ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๗
นางสาวชัชฎากร โคตรทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๘
นางสาวดวงชีวัน เพลงกระโทก

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๗๙
นางสาวยศวดี ดวงจำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๐
นางสาววราภรณ์ ชาลี

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๑
นายธนวิชญ์ แสงราม

๐๖/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๒
นางโฉมยง พรมโส

๑๐/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๓
นายพิพัฒน์ พิศิลป

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๔
นางสาวนิโรบล บวรอมลรัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๕
นายสุจินดา โอชา

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๖
นายณัฐพล พนมศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๗
นายศรายุทธ แย้มค้าย

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๘
นางสาวธิดาพร โพธิชัย

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๘๙
นางสาววรรณิศา แอกทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๐
นางสาวศิริพร เหลาเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๑
นางสาวศิริมา โอชา

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๒
นางสาวรสริน อุไรลำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๓
นางสาวสิรินทรา ธนูแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๔
นางสาวอัญชลี จิตจำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๕
นายวุฒิชัย เพียรเสมอ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๖
นางสาวอำไพ พิมพ์งาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๗
นางสาวสุพรรษา ไชยคำภา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองละเอียด

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๐๙๙๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

หล่าอุดม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงกวิณา เหลาคำ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายวัชรินทร์ เพชรงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๒
นายตฤณชาติ อนันตสุข

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงจารุวรรณ งามล้วน

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงชาคริยา ทองนรินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายณัฐพล จิตรกลาง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปทมา พันทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงมะลิวัลย์ โพธิเงิน

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายศราวุฒน์ แก้วบุดดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายเฉลิมพล นามนัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายณัฐชพร วงษ์มา

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทะแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายพลพล ไชยโย

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายอานันท์ทวีป แสงทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงทิชากร มะเหรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีตะแกะ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงพรทิพย์ โพธิทอง

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงพิมพร สีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เรืองรส

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุภาพร พิมภานิล

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงอรพินท์ โนนทิง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงเพียรนภา ทองแดง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงหัถยา สืบสอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๓
เด็กหญิงจิตติมา หมอสอน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายธนากรณ์ บุตรรินดา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงนภัสญา หวังร่วมกลาง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงนริศรา พุ่มพวง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๗
เด็กชายปฐมพงษ์ บุญเต็ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงสุทธิดา ดาบจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงสุนิษษา โยธี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุทธิดา เสาทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๑
นางสาวเกศฎาภรณ์ พรหมรัตน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เหลาคำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๓
เด็กชายณัฐนนท์ สวัสดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายทรงวุฒิ ช่อจำปา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงศิริขวัญ บุญเผย

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงอริยา ทุมบู่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงกาญจนา พันธ์นาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงจุรีรัตน์ สัทธานุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงชฎาพร เฉวียงวาด

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงชวาลา สุขเพิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงศิรินันท์ จันทกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๒
นางสาวนฤมล พลราช

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๓
นางสาวบุษกร สุวรรณัง

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๔
นางสาวรุ้งฤดี ยืนยง

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๕
นางสาวกฤติพร ศรีไสล

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๖
นางสาวกาญจนา ระฆังทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๗
นางสาวขวัญกมล กุมเมฆ

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๘
นางสาวจิตราภรณ์ มังคัง

่ ่

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายชนะชนม์ ไชยโย

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๐
นายชนัตถ์ สุขเพิม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๑
นางสาวทรายทอง สิงห์ทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๒
นายนนทเนตร ยุทธภัณฑ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๓
นางสาวนริศรา มุทาพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๔
นายนันทวัฒน์ อบอุ่น

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๕
นายปรเมธ แดงโสภา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๖
นางสาวปยฉัตร ฉลองเดช

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๗
นางสาวพรพิมาย หงส์ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๘
นายพีรกร บุญสูง

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๕๙
นายภูวนาท สีทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๐
นางสาววรรณภา ก้งทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๑
นางสาววรรณา วงษ์มา

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๒
นางสาววิมล สุดตา

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๓
นายวุฒิชัย โทนุบล

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๔
นายศราวุฒิ พูนผาด

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๕
นางสาวศิราภรณ์ โพธิศรี

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๖
นางสาวศิริญากรณ์ แซมทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๗
นายสามารถ ทำทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๘
นางสาวสุชานาฎ ทันชม

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๖๙
นางสาวสุนิตา อุดม

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๐
นางสาวสุภาพร พิมภานิล

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๑
นางสาวสโรชา บุญจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๒
นายอนุชา ก้งทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๓
นางสาวอรทัย ยารังษี

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๔
นางสาวเบญจวรรณ นามวรรค

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๕
นางสาวเยาวรัตน์ พวงบุบผา

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๖
นางสาวเอมฤดี จำปาสี

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๗
นางสาวจันทร์ญา คุณะนาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๘
นายจิรายุทธ ทองรักษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๗๙
นางสาวชุติมา หงษ์สามารถ

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๐
นางสาวธนาภรณ์ ศรีสุนนท์

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๑
นายนราศักดิ

์

ชูชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๒
นางสาวนำทิพย์ รัตน์ศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๓
นายบัณฑิต สะสีสังข์

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๔
นายพงศธร สุทธี

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๕
นายพงษ์ดนัย เกิดไทย

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๖
นางสาวพิมพิไล ผาโท

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๗
นางสาวระพีพร ยอดจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๘
นางสาววราพร ภาคพรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๘๙
นางสาวศิริลักษณ์ สุกใส

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๐
นางสาวสมพร สมเสร็จ

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๑
นางสาวสมโสภิต เสียงสมบัติดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๒
นางสาวสิริกานดา สืบวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๓
นางสาวสุดารัตน์ สอนสัตย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๔
นางสาวสุปราณี พาที

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๕
นางสาวสุพรรษา บัวบาน

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๖
นางสาวอภิญญา ธรรมพร

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๗
นางสาวอรปรียา จำปาหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงกานศินา ราชบัณฑิต

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายคชาพล ลักขษร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงชลธิชา ผลสมหวัง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายทีปกร ชาญศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายธนวันต์ สืบเทพ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงนิภาพร วรรณคำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๔
เด็กหญิงปนัดดา สุวัณณุสส์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงพรพรรณ หอมหวล

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงพรพรรณษา ธิธรรมมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายศุภชีพ มูลต้น

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุมาลา ศิริสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายสุรโชติ ตลับทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ลักขษร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๑
เด็กหญิงอิสรีย์ สายทะเล

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๒
เด็กชายเอกราช สกุณณี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๓
เด็กหญิงโยษิตา พิมพ์อินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขบรรเทิง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๕
เด็กชายจักรี แย้มชู

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สีสันงาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงชมพูนุช สิงห์แก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงติรณา บุตรประโคน

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๑๙
เด็กหญิงปทมา นวลศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงปนมณี บรรเทิงใจ

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงรัชนก ลักขษร

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๒
เด็กหญิงวรยา สุขบรรเทิง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๓
เด็กหญิงวรรณิศา ใจกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงวันนิสา ซ่อนกลิน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๕
เด็กหญิงวิไลวรรณ ชาญศรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๖
เด็กหญิงศรัญญา สายกระสุน

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ สมสวย

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๘
เด็กหญิงสุชานาฏ ซ่อนกลิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงเกศวดี กำจร

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงเกษแก้ว ทองจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๑
เด็กหญิงเบญจมาศ สุขทวี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๒
นางสาวนภัสวรรณ แก้วลุน

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๓
นางสาวชวนชืน

่

สุริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๔
นางสาวนำฝน แสวงทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๕
นางสาวพวงผกา มุ่งดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๖
นายสนธยา เจริญยิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๗
นางสาวสุพรรษา ตามบุญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๘
นางสาวสุพัตรา สารธร

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๓๙
นายเกียรติกุล พรมชาติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๐
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

๑๗/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๑
นางจุฬาลัย เวชสถล

๒๔/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๒
นางฐิติภรณ์ แก้วปน

๐๔/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๓
นางนุชศรา ทองศรี

๑๖/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๔
นางบุญยืน สุขสำโรง

๐๙/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๕
นางสาวปวริศา ยังยืน

่

๑๕/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๖
นางปยาพร คงนาค

๑๗/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๗
นางสาวรุจิรา ผลโพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๘
นางวรรภา กฤติยาวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๔๙
นางศิรินภา กรองทอง

๒๙/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงกนิษฐา น้อยถนอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงจำป สายวัน

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงทิพย์จุฑา ศาลางาม

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๓
เด็กชายธเนศ บุญครอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๔
เด็กหญิงนัฐมล ศาลางาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๕
เด็กหญิงปวีณา พรมงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๖
เด็กชายพงศธร กองเงินกลาง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๗
เด็กหญิงภาวดี จงใจงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๘
เด็กหญิงรจนารถ บุญมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๕๙
เด็กหญิงวิชุดา ศาลางาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงสมพร ยีรัมย์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงสุรีย์ สังเกตกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๒
เด็กชายอนันต์ ดาทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงอัจฉรา พิมภาคูณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๔
เด็กชายอาทิตย์ เทศธรรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๕
นางสาวกัญริญา ทาศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๖
นางสาวชนกนันท์ ศิริรจน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๗
นางสาวญาณัจฉรา สายวัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๘
นางสาวดวงกมล ยามดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงนำทิพย์ เสาใส

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๐
นางสาวบัณฑ์คณิต จงใจงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๑
นายปกรณ์ ยางงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๒
นางสาววาสนา จำปาทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงวาสนา จำปาทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๔
นางสาววิชุดา จงใจงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงศศินา ศรีสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๖
นางสาวศิรินทรา สายวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๗
นางสาวศิริวรรณ ศรีวรรณะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๘
นางสาวสุนิสา บรรเทิงใจ

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๗๙
นายเอกลักษณ์ สติพลัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๐
นางสาวจิตรา เจริญสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๑
นางสาวจิราพร เจริญสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๒
นายณรงค์ศักดิ

์

จันทมัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๓
นางสาวนฤมล บรรเทิงใจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๔
นางสาวนัฏฐา ทับทิมไสย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๕
นางสาวนุสบา บุญมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๖
นางสาวรัชฎา ภูครองตา

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๗
นายวีรพงษ์ ตอนสันเทียะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๘
นายอดิศร แผ่นไธสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๘๙
นายอลงกรณ์ ชิณกะธรรม

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๐
นางสาวอัปสร หนูอุดม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๑
นายพงศกร จันทร์จำรัส

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๒
นายพิศาล แจ่มใส

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๓
นายศิโรตม์ อาวอร่ามรัศมิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดสว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๔
นางสาวนำทิพย์ นุ่นนาแซง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดสว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๕
นางสาวอรปรีญา ประสงค์สุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดสว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายมณฑกาญจน์ พิศเพ็ง

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ วัดสว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๗
นางสาวระวีวรรณ สมเสร็จ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ วัดสว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๘
เด็กชายทวีรัชต์ ธรรมนาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๑๙๙
เด็กหญิงธันยชนก ภาเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงบุษยมาศ พิลาศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงกนกนาฏ กระแสโท

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงเกษกนก กะการดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงกุลณัช ชัยสงค์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงเจนจิรา ชัยสงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงศศิธร อัมโภชานนท์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงวาสนา ปวะพงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงบุญญารักษ์ ธรรมนาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงอรุณี กะการดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๐๙
เด็กชายสุริยา วงษ์ภา

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายธีรยุทธ นิสสัยดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงกรกนก แซ่ตัน

๊

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กะการดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ พิศเพ็ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงชยุดา นามสว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๕
เด็กหญิงวิวรรณ พิศงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๖
เด็กหญิงสิรินญา โนนเมีองแด

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงกาญจนา พิศเพ็ง

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๘
เด็กหญิงนภาภรณ์ คำงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงเพ็ญเพชร กระจ่างจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงวิจิตรา เสาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๑
เด็กหญิงณิชกานต์ เอือเฟอ

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๒
เด็กหญิงอรวรรณ ศรีงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๓
เด็กหญิงทิพย์เกษร แก้ววิเชียร

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๔
เด็กหญิงวิภาวรรณ แจ่มจันทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๕
เด็กหญิงวรรณพร มียิง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๖
เด็กหญิงสายเพชร กะการดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๗
เด็กหญิงพัชราภา สมเสร็จ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๘
เด็กหญิงนำฝน ก้านแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๒๙
เด็กชายทิวากร เชือหงษ์

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๐
เด็กหญิงนิรมล เมฆไหว

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๑
นายบุญภพ การช่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๒
เด็กหญิงศิริประภา ระย้าย้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา ภาสดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงอำนวยพร กว้างขวาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๕
เด็กชายเสกสรร กุลพิลา

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๖
เด็กหญิงกมลชนก พยัฆษา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๗
เด็กหญิงชุติมา สระแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๘
เด็กหญิงทิพวรรณ บัวผาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๓๙
เด็กหญิงนริศรา ชอบหาญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงประภัสสร เห็นงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๑
เด็กชายประเสริฐ ดวงดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๒
เด็กหญิงปรารถนา บุญปก

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๓
เด็กชายพรพิทักษ์ สนิท

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๔
เด็กหญิงพัชรี นามวิเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงวนิดา สาพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๖
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ผึงผาย

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๗
เด็กหญิงวาสนา เมฆไหว

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๘
เด็กชายวีรศักดิ

์

เชืออินทร์

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๔๙
เด็กหญิงศศิธร ยอดลี

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงศศิภา สืบเพ็ง

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๑
เด็กชายศิรศักดิ

์

จันทาทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงสุชาดา พลศรี

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขชิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๔
เด็กหญิงสุทธิตา ปทธะนะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงสุภาพร ชัยสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๖
เด็กชายสุริยธารา จันสมุด

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๗
เด็กหญิงอนงค์พร ทีทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๘
เด็กหญิงอรนุช ศุภนาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๕๙
เด็กหญิงอุไรพร แทนศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงเรนุกา แสงสิงห์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๑
นางสาวชุลีพร ช่วยวัฒนะ

๒๖/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๒
นางสาวบำเพ็ญ สังข์ชัย

๐๕/๐๘/๒๕๒๐
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๓
นายวุฒิชัย ดอกประทุม

๐๓/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๔
นายสมพงษ์ โสมสุข

๓๐/๐๔/๒๕๐๘
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๕
นายสุโขทัย เครือศรี

๒๓/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๖
นางสาวศิวะพร อิมบุตร

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๗
นางสาวสุดารัตน์ แสนกลิน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๘
นายชัยธวัช แพงภูงา

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๖๙
นางพิมพา งามเลิศ

๒๖/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๐
เด็กหญิงฉวีวรรณ โชติช่วง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงศิริกัญญา นุชาญรัมย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมดอก

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๓
เด็กหญิงจุดารัตน์ รัศมิงแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ น่าชม

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สุดจำนงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เสาวคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๗
เด็กหญิงณัฐพร ยอดชิด

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงณิชกมล ไม่วายมี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๗๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ขบวนดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงดารินี พ่วงงามพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๑
เด็กหญิงธรรมชาติ ภัทรศิริโชติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ คิดดีจริง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๓
เด็กหญิงธิติมา อินทนน

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ เพ็งแจ่ม

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๕
เด็กหญิงนิพาดา สาระชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๖
เด็กหญิงนิโลบล คงแรง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๗
เด็กชายประสิทธิศักดิ

์

ขันน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๘
เด็กหญิงปยดา แหวนดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุรินรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงพิจิตรา มีบุตรดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๑
เด็กหญิงภัณฑิยา บุญมี

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๒
เด็กหญิงรัตนาวดี ได้ไซร้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๓
นางสาววีรนุช ชีมุน

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๔
เด็กหญิงสาธิตา ชูชี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๕
เด็กชายสิรภพ รุขะจี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๖
เด็กหญิงสิริมาส ปลายแก่น

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๗
เด็กหญิงสุธิดา ตรงใจ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงสุวัจนี งามแยะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๒๙๙
เด็กหญิงเมธาวี จันทร์นาค

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๐
นางสาวกรรทิมา สุระศร

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๑
นายณัฐกร ผลจันทร์สุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๒
นางสาวธนวรรณ ธนบุรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๓
นางสาวพรธิดา มีชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๔
นางสาวลดาวัลย์ อาจยิงยง

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๕
นางสาววิมล พูนยิงยง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๖
นางสาวศิริรัตน์ ผลพูน

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๗
นางสาวศุณิตา ดงประถา

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๘
นางสาวสุดารัตน์ ขบวนกล้า

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๐๙
นางสาวสุธิดา ประคองใจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๐
นางสาวสุภารัตน์ ได้ไซร์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๑
นางสาวอณิษา เห็นจงชม

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๒
นางสาวอธิตญา ดงอุทิศ

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๓
นางสาวอริสา รุขะจี

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๔
นางสาวอัญชลิกา รัตนวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๕
นางสาวอัญชิษฐา มูลทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๖
นางสาวกสิณา ตินานพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๗
นางสาวขนิษฐา ผลจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๘
นางสาวจันทิมา ลายภูมิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๑๙
นางสาวจินตหรา เกิดสบาย

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๐
นางสาวจิราภรณ์ คิดดีจริง

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๑
นางสาวจุฬาลักษณ์ สังข์ศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๒
นายชูเกียรติ วังสะอาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๓
นางสาวฐิติมา ชัยศรีรัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๔
นางสาวณัฐรัตน์ ไหมพรหม

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๕
นางสาวดรุณี ตังเจริญสุขสม

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๖
นางสาวดาราวรรณ นุชสวัสดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๗
นางสาวธิดารัตน์ ทรงวาจา

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๘
นายธีรพิชญ์ พระใหม่งาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๒๙
นางสาวนัฐริณีย์ ศรีเอก

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๐
นางสาวนันทนัช จันทร์เพ็ญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๑
นางสาวนันทิยา โชคเกิด

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๒
นางสาวปทมา สินสร้าง

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๓
นางสาวปญาภรณ์ ขันจา

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๔
นางสาวปยะรัตน์ พอกสนิท

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๕
นางสาวพัชรินทร์ เกตุอู่ทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๖
นางสาวมรกต โสฬศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๗
นางสาวมาริสา ภาคตอน

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๘
นายรัฐนันท์ สืบดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๓๙
นางสาวลัดดาวรรณ ตินานพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๐
นายศรชัย ใจดีจริง

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๑
นางสาวศศิธร ปยะไพร

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๒
นางสาวศิริลักษณ์ ดอกศรีจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๓
นางสาวสุธิตา ปยะไพร

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๔
นางสาวสุปริญญา ไม่วายมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๕
นางสาวสุพัชชา ศรีพรหม

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๖
นางสาวอนัญญา สุนินทบูรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๗
นางสาวอลิตษา มัญจกาเภท

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๘
นางสาวอาทิตยา อยู่เย็น

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๔๙
นางสาวอารียา คิดนุนาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๐
นางสาวอารีรัตน์ สอดศรีจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๑
นางสาวเกษร ศรีแดงฉาย

๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๒
นางสาวเบญจมาศ ดวงเวาว์

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๓
นางสาวเพ็ญนภา หารนึก

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๔
นายเอกชัย อาร์จี

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๕
นางสาวกนกวรรณ มังคัง

่ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๖
นางสาวกนกวรรณ สิทธิสังข์

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๗
นางสาวกมลวรรณ ราษีทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๘
นายกฤษฎา พ่วงไป

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๕๙
นางสาวกันติชา เสาะสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๐
นายกิตติกร จันทร์นวล

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๑
นางสาวกุลนันทร์ แรงจบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๒
นายจตุพงค์ เสาธงทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๓
นางสาวจิติมา เสนจันทร์ฒิไชย

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๔
นางสาวจินตนา บุญมี

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๕
นางสาวจิรัชญา แรงจบ

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๖
นายชาตรี ต้องกระโทก

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๗
นางสาวฐิติยา แสงดำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๘
นายณัฐพนธ์ ธานีพูน

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๖๙
นางสาวณิชาภัทร กตกุลโสภณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๐
นายทักษ์ดนัย ธนาบูรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๑
นางสาวนวลอนงค์ เชือบัณฑิตย์

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๒
นางสาวนันทนา ดุนสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๓
นางสาวนิศา งามเยียม

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๔
นางสาวนิศาชล ทรงราษี

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๕
นางสาวนำทิพย์ สุดยอดสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๖
นางสาวบุษบา แยกมุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๗
นางสาวปณิดา สุปรัยธร

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๘
นางสาวประภาศรี จงมีเลิศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๗๙
นายพงศธร โสนาพูน

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๐
นางสาวพัชรา เฉลียวไว

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๑
นางสาวพิชญา พรมชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๒
นางสาวภัสสร ศรีสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๓
นางสาวมนทิรา สัชชานนท์

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๔
นางสาวมาลิน สิทธิจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๕
นางสาวมุกดา ยานศิริ

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๖
นางสาวรัตนากร พอกสนิท

๐๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๗
นางสาวรัตนาวดี การรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๘
นายวัชระ มีสานุ

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๘๙
นางสาววันนิตา แย้มชู

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๐
นางสาววิภาภรณ์ ซือสัตย์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๑
นางสาวศิริขวัญ วรรณทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๒
นายสิวะ เรืองสุขสุด

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๓
นางสาวสุธิชา คงใจดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๔
นางสาวสุธิชา แถบเกิด

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๕
นางสาวสุธิตา พอกสนิท

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๖
นางสาวสุพรรษา ขอจงสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๗
นางสาวอทิตญา สุขพินิจ

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๘
นางสาวอทิตยา ละลี

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๓๙๙
นางสาวอมรรัตน์ เรืองสุขสุด

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๐
นางสาวอรทัย เยาะเย้ย

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๑
นางสาวอรวรรณ เพราะดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๒
นางสาวอลิสา ชมเชยโฉม

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๓
นางสาวอัฐการณ์ พันเลียว

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๔
นางสาวอาทิตยา หมายรอดดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๕
นางสาวอาทิตยา ใจกล้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๖
นางสาวไพรินทร์ จันวงษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๗
นางกนกพร สร้อยจิต

๑๒/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๘
นายกฤตศักดิ

์

วัฒนธานี
๐๘/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๐๙
นายจารุทัศน์ รู้รักษา

๑๓/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๐
นางสาวจิราพร เกษามา

๐๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๑
นางฉวีวรรณ วินทะไชย

๓๐/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๒
นางสาวนำฝน แก้วแฉล้ม

๐๓/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๓
นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๔
นายบุญสิทธิ

์

วานุนาม
๑๔/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๕
นางสาวพรผกา ดนเสมอ

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๖
นางสาวพิชญ์ชามญช์ นามโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๗
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์

๒๕/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๘
นางมลทิรา เอมกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๑๙
นางมะลิวัลย์ เปนสมรักษ์

๑๔/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๐
นางยุวดี ผุูกดวง

๑๒/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๑
นางสาวยุวดี เข็มม่วง

๒๓/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๒
นางรัชนี อุดมสินานนท์

๐๒/๐๔/๒๕๐๘
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๓
นางสาวรัชนีวรรณ กงทอง

๒๘/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๔
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๕
นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข

๐๔/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๖
นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต

๑๙/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๗
นางวารุณี แก้วสังข์

๒๖/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๘
นายวีระ สระศิริ

๑๒/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๒๙
นางสาวสมพร เรืองสุขสุด

๑๐/๐๑/๒๕๐๑
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๐
นางสุจิตรา เจิมสม

๒๙/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๑
นางสุดารัตน์ คงอินทร์

๐๗/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๒
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์

๒๑/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๓
นางสาวสุภา คิดนุนาม

๑๘/๐๓/๒๕๒๐

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๔
นายสุรพล แพงเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๕
นายอาทิตย์ แก้วสังข์

๑๓/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๖
นางเขมรัศมี สุบันนารถ

๐๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๗
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์

๐๗/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๘
นางเพ็ญทอง ยิงยงยุทธ

่

๑๓/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๓๙
นางเพ็ญนภา โสติยา

๑๐/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๐
นายเยียม

่

ศรีทร
๑๙/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๑
เด็กชายโฆษิต ฉายยิงเชียว

่ ่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๒
เด็กหญิงพิสินี พิบูลจิตร

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๓
นางสาวกนกวรรณ ทองมาก

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๔
นายณรงค์ศักดิ

์

สำราญดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๕
นายปริญญา คงสุข

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๖
นางสาวผกาแก้ว สืบเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๗
นายมาริสา มีอ่อง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๘
นายสุกัญญา มูลมังคัง

่ ่

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๔๙
นางสาวเกล็ดมณี ยามดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๐
นายคเณศ จงแจ้งกลาง

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๑
นางสาวจันทรา เจริญสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๒
นางสาวจิราพร สุขแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๓
นางสาวชืนจิตร

่

คงชูศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๔
นางสาวทอฝน แก้วระย้า

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๕
นางสาวทัดดาว หวังทางมี

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๖
นายนที สุขสบาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๗
นางสาวนภัสวรรณ พิศเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๘
นางสาวปยาภรณ์ พงษ์โภควัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๕๙
นางสาวพิยะดา ลายสนธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๐
นางสาวสุณิสา ฉลาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๑
นางสาวสุนันทา ลัดดาไสว

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๒
เด็กหญิงตรีเนตร ขำหลักร้อย

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมชัยรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงวันดี ศรีเนาว์รัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๕
นายพรพิชัย พาขุนทด

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๖
นายธีรศักดิ

์

สร้างสอบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๗
เด็กหญิงจิดาภา จันทร์ดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๘
เด็กชายธนากร พรมจรรย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๖๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ มีพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงธิติมา มีพันธ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๑
เด็กหญิงพดารัตน์ มีพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๒
เด็กชายพลพล กมลบูรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๓
เด็กชายสมานชัย นามพูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๔
เด็กหญิงสุชาดา ไม้ลึกดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๕
เด็กหญิงสุภาพร ศิริสุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๖
เด็กหญิงนาราทิพย์ ทนงใจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๗
เด็กหญิงนิภาภรณ์ มาดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อินสำราญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมะเมียง วัดสามราษฎร์นุกูล  

สร ๔๖๕๙/๑๔๗๙
เด็กหญิงกรพิน ศรีแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงกิตติกา เทียงธรรม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๑
เด็กหญิงกุลยา อินทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๒
เด็กหญิงจินดาพร รัตน์เมือง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๓
เด็กชายธนกร สมรูป

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ พลรัตน์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๕
เด็กหญิงประภาศรี ฉิมงาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๖
เด็กหญิงมนตรา จินดาศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๗
เด็กหญิงวรัญญา หาญสุด

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๘
เด็กหญิงวรัญู หาญสุด

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ สีนำคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงศิรัญญา บุญลำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ เรียบร้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สามต้น

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๓
เด็กหญิงสามินี ใจพินิจ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๔
เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๕
เด็กหญิงสุภณิดา รัตนนท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๖
เด็กหญิงสุมณฑา ใจกล้า

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๗
เด็กชายอดิเรก เงาทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงอังคณาง มหามาตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๔๙๙ เด็กหญิงอุษณียาภรณ์
อาสาคติ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกรพินธ์ บุญลำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๑
เด็กชายธนวิชญ์ จินดาศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๒
นายธนัญชา โคตรโยธี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายธวัชชัย ศรีเพชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายธีรเดช นางาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๖
นายภูวรรณ์ ฉลาดล้น

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงลาวัลย์ นะวะประโคน

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงวิภาดา คงยิงหาญ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายวีรภาพ สะกิมงาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงศิริพร ผดุงโฉม

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๑
เด็กหญิงศุภานัน ประจวบสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๒
เด็กชายสมศักดิ

์

อุ่นแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๓
เด็กชายสันติ ศรีเพ็ชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๔
เด็กหญิงสุพรรษา จันทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๕
เด็กชายอนันตเดช ทนเล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๖
เด็กชายไกรสร ศรีพรหม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พึงมาก

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๘
เด็กหญิงนิตยา สมปอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๖๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ สารการ

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๐
นายอภิรักษ์ สมปอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๑
เด็กชายเศรษฐพงศ์ เพลินพร้อม

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๒
เด็กหญิงธัญมน ต่อดอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ เหมาะตัว

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๔
เด็กหญิงนำอ้อย เพ็ชรใสดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๕
เด็กหญิงประภัสสร ศรีเชียงพิมพ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๖
เด็กหญิงปรารถนา ฉิมนอก

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๗
เด็กหญิงวาสนา มุ่งสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๘
เด็กหญิงอารญา เงาเพชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๒๙
นายกฤษนัส กองสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๔ / ๙๒

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๐
นางสาวชนิภรณ์ เตือนใจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๑
นางสาวชนิภา กมลเดช

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๒
นางสาวชลลดา เสาะสืบ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๓
นางสาวณัฐพร อินทร์แปน

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๔
นางสาวบุญญิสา เกิดเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๕
นางสาวพนิดา ทรงฉลาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๖
นายภัครพงศ์ บุญทัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๗
นางสาวสุภารัตน์ กัวมาลา

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๘
นางสาวสุริษา สารเพ็ชร

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๓๙
นางสาวสุวิมล เจาะดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๐
นายอนุสรณ์ หลงนาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๑
นายอภิวัฒน์ จำนงเพียร

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๒
นายชวิน เสาวลัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๓
นายนพจร ทองงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๔
นางสาวปยาภรณ์ พรมนอก

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๕
นายพงศภัค ผลพูน

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๖
นายภูมินทร์ ชูชืนพรม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๗
นางสาววิภาพร เลิศไธสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๘
นางสาวศศิธร มุ่งสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๔๙
นายสรศักดิ

์

หนองดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๐
นายสามารถ จันไตรย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๑
นางสาวสุพัตรา จันสิงห์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๒
นายอนันต์ นพรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๓
นายอาณาจักร โกรธกล้า

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๔
นางสาวเกษร นาคแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๕
นางสาวเจนจิรา ศรีตะวัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๖
นางสาวเอมิกา ทาทองสี

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๗
นายไชยพัฒน์ หลงเคน

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๘
นางสาวกมลวรรณ ทองเอียม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๕๙
นายชัยวัฒน์ เมินดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๐
นางสาวชิดชนก แข็งกล้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๑
นางสาวฐิติธาดา งามเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๒
นายทรงวุฒิ ดีเสมอ

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๓
นางสาวทัศนีย์ พูดเพราะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๔
นางสาวทิวา วิโรจน์รัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๕
นางสาวธมลวรรณ ทรงฉลาด

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๖
นายนันทวัฒน์ เสาประโคน

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๗
นางสาวนิภาพร ลอยอยู่

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๘
นางสาวพลอย รอบคอบ

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๖๙
นางสาวพัชราภรณ์ นาคดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๐
นางสาวพัชรี เชิดดอก

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๑
นางสาวพานทิพย์ จันทร์อ่อน

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๒
นางสาวพิยะดา วิโรจน์รัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๓
นายภานุวัฒน์ สวยสอาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๔
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญทัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๕
นางสาววัชราพร เสาตรง

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๖
นางสาวศิริพร จันทร์งาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๗
นายอธิพันธ์ สืบเพ็ง

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๘
นางสาวอรยา รสพูน

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๗๙
นางสาวอัญชลี สำเภา

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๐
นางสาวเกศมณี เข็มเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๑
นายเจษฎาวุฒิ ลืมไม่มิด

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๒
นางสาวจีรวรรณ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๓
นางดาเรศ อยู่สบาย

๐๒/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๔
นายนฤพันธ์ ภักดี

๐๔/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๕
นายนิรุช เสาประโคน

๐๔/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๖
นางสาวบุญร่วม สมาน

๒๑/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๗
นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช

๐๒/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๘
นางพีรยา โปร่งจิต

๒๓/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๘๙
นายยุทธภูมิ ดวงเด่น

๑๓/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๐
นางรัตนาภรณ์ วรรณโย

๓๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๑
นางสาววรารัตน์ คำหล้า

๐๒/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๒
นางวิภาพร จำนงประโคน

๐๓/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๓
นายสิทธิพร พวงสด

๐๒/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๔
นางสาวสุกานดา ขันธุ์เดช

๓๐/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๕
นางสาวสุจิตตรา บัวเงิน

๐๖/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๖
นายสุที ฉายแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๗
นางสุภาวดี ต่างประโคน

๑๔/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๘
นางโสภาพันธ์ บุญรอด

๒๘/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๖๕๙/๑๕๙๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ สันวิลาศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงสุนิษา บัวหอม

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๑
เด็กหญิงณัฐสุดา แก่นเดียว

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงชฎาพร หารศรีภูมิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงวิยดา สิทโท

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายพีรพล ตลับทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๕
เด็กชายศุภวิชญ์ หอมหวล

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายจัตตุพร พงาตุนัด

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงชลิดา บุญเนตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงบุปผา แย้มชู

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงพนิตอนงค์ เพ่งเล็งดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงอังษณา สุขหาได้

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๑
เด็กหญิงศุภมาศ หอมเนียม

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๒
นางสาวพฤกษา แย้มชู

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๓
นางสาวสุวิมล ตามสายสุด

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๔
นางสาววราภรณ์ มณีรัตน์

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๕
นางสาวสุนิสา ส่องาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๖
นางสาวอติกานต์ ภาคตอน

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๗
นายเกียรติศักดิ

์

แจ่มฟา
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๘
เด็กชายกฤษกร ยะสา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๑๙
เด็กหญิงจิรวรรณ ทองอ้ม

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๐
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ประเมินชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๑
เด็กหญิงสกุณา สมานมิตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๒
เด็กชายสุรพิชญ์ ตาบทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ทรัพย์มาก

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๔
เด็กหญิงขนิษฐา พิมพ์หล้า

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ ลำเลิศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๖
เด็กชายจิณณวัตร ประทุมมา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๗
เด็กหญิงจุฑามาศ สร้อยจิต

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๘
เด็กหญิงดาวสวรรค์ พันธ์ชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๒๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมานทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงธันย์ชนก แสงเพชร

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๑
เด็กหญิงนิรมล มุมทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๒
เด็กหญิงบุษรารัตน์ สีคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๓
เด็กชายปติ ยอดคำตัน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๔
เด็กหญิงภัทราพร สาแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๕
เด็กหญิงมัณฑนา ยางธิสาร

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๖
เด็กหญิงรัตติกาล ผมน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๗
เด็กหญิงรัตติกาล ศิริกาล

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงสมหทัย สุขอุ้ม

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๓๙
เด็กหญิงสุภัตรา มณีใสย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงอภัทชา ชมภูนุช

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๑
เด็กหญิงกฤติยาณี นามแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๒
เด็กหญิงจิราพร คันสอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ธรรมดา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ อุดมเดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๕
เด็กหญิงชนาภา แต้มทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๖
เด็กชายณัชพงษ์ คลองแสนเมือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๗
เด็กหญิงทศพร ชมภูนุช

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงธัญญาภัทร์ ธรรมดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๔๙
เด็กหญิงประภารัตน์ จันทจร

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ พันธ์ศิริ

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๑
เด็กหญิงปนแก้ว ดีพูน

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๒
เด็กหญิงพรทิพย์ สีหะบุตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๓
เด็กหญิงพลอยชมพู แดงงาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๔
เด็กชายพูนอนันต์ เจนจบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขหมัน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๖
เด็กหญิงรุ่งรัศมี หงษาวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๗
เด็กหญิงวนิดา เพชรจันทึก

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สวยรูป

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๕๙
เด็กหญิงสาวิตรี นวลสาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงสุกัญญา มันจิต

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๑
เด็กหญิงสุธิตา ศรีประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๒
เด็กหญิงสุพัตรา วันทา

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๓
เด็กหญิงแพรพลอย จันมณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๔
นางสาวชนากานต์ สุขล้น

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๕
นางสาวณัฎฐณิชา บุญอุ้ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๖
นายธนากร สิทธิศักดิ

์ ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๗
นางสาวธัญญาพร พรมธิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๘
นางสาวนันทนา มาตย์วิเศษ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๖๙
นายปญญา อัคชาติ

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๐
นางสาวพรชิตา ยินดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๑
นายวัชรพล คำเสียง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงศิริกาญจน์ ลาบึง

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๓
นางสาวสุชัญญา สำราญใจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๔
นางสาวสุดารัตน์ เสียมทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๕
นางสาวอรอุมา ภาสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๖
นางสาวอารยา โสรัจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๗
นางสาวอารีรัตน์ มุ่งหมาย

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๘
นางสาวเสาวลักษณ์ สมบัติวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๗๙
นายกฤษฎา หาสุข

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๐
นางสาวกัณฐ์กนก เนตรสาร

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๑
นางสาวจิรารัตน์ เชืออุ่น

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๒
นางสาวจุฑามณี ลำยงหอม

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๓
นางสาวชลดา อัคชาติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๔
นางสาวชลิตตา ยิงสุด

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๕
นางสาวฐิติมา ทองทา

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๖
นายณัฐพล แสงทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๗
นายธนโชติ บูรณ์เจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๘
นายนนทวัส จงใจงาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๘๙
นางสาวนันทการณ์ จันดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๐
นางสาวนิชนิภา รักเต็ง

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๑
นางสาวนิศากร วุฒิยาสาร

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๒
นางสาวปรียา มาขำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๓
นายปวีย์ จะริรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๔
นางสาวผกามาศ จันทภักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๕
นางสาวพรรณิกา ยืนยาว

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๖
นางสาววงศ์ษา ทองจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๗
นางสาววิกานดา เกษหอม

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๘
นายวิวัฒน์ บูรณ์เจริญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๖๙๙
นางสาวศศิธร โตกระโทก

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๐
นางสาวศิณัฐดา ตำทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๑
นางสาวศิรประภา เทียมลม

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๒
นายศิริวรรณ จำปางาม

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๓
นางสาวสิรามล แก้วงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๔
นางสาวสุตาภัทร สายแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๕
นางสาวสุทาธินี ศรีแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๖
นางสาวสุภานิช โนนคู่เขตโขง

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๗
นางสาวสุวิมล เพ่งพิศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๘
นางสาวหัสชญา บุญภา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๐๙
นายอภิวัฒน์ บุญเพ็ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๐
นางสาวอรอุมา วงษ์พินิจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๑
นางสาวอัฐชลี ดีสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๒
นางสาวอาทิตยา ทีดี

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๓
นางสาวอาทิตยา พลศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๔
นางสาวเจิดจ้า หิงทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๕
นางสาวโบว์ แก้วบุปผา

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๖
นางสาวกาญจนา บุญตัง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๗
นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๘
นางสาวจุฑามาศ จำนงเปน

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๑๙
นางสาวณัฏฐากร ลาวกาว

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๐
นางสาวดวงพร นะเนตร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๑
นางสาวนนทิชา บูรณะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๒
นางสาวนภาภรณ์ ใจมัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๓
นางสาวนราภรณ์ อินทร์แก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๔
นางสาวนฤมล บุญช่วย

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๕
นางสาวนิรมล กุลฑล

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๖
นางสาวนิลุบล กุลฑล

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๗
นางสาวปรียานุช สุดเวียง

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๘
นางสาวปณฑิตา มะลิงาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๒๙
นางสาวปาริชาติ จังอินทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๐
นางสาวพิรดา ลาวกาว

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๑
นางสาวภัทรภร สารสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๒
นางสาวภาวรินทร์ พันธ์บุตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๓
นางสาวรุ่งเรือง บุญอุ่น

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๔
นางสาววราพรรณ ทองแม้น

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๕
นางสาววราภรณ์ ยิรัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๖
นางสาววิชุดา สดใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๗
นางสาวสมัชญา บุตรงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๘
นางสาวสิริพร ทวีชาติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๓๙
นางสาวสุพัตรา ชมสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๐
นางสาวสุภาภรณ์ บุญตัว

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๑
นางสาวสุมนฑา แสงทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๒
นางสาวสุวคนธ์ มีมงคล

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๓
นางสาวสุวนันท์ พรมอุก

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๔
นางสาวอรญา มะโนศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๕
นางสาวอลิสา เหล่าดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๖
นางสาวอัจฉราพร ดวงชืน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๗
นางสาวเกศรินทร์ จะปะมากา

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๘
นางสาวเจนจิรา สมชอบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๔๙
นางสาวโยษิตา ศาลางาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๐
นางสาวโยษิตา สิริรจน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๑
นายภคพล ถกลนวมงคล

๒๘/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๒
นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง

๒๑/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๓
นางสาวดรุณี เหมาะหมาย

๑๐/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๔
นางธัญชนก สุตวณิชย์

๐๓/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๕
นางนำผึง

้

พิศิลป
๒๑/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๖
นางศิรประภา นอลา

๑๙/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๗
นายศุภชัย พิมพ์ศรี

๒๒/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๘
นางสาวสมฤดี โนนใหญ่

๑๖/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๕๙
นางสาวสำอาง สุขหมัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๐
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง

๐๘/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๑
นายอนุพงษ์ บูรณ์เจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๒
นายบุญสมชัย ฟองนวล

๐๘/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๓
เด็กชายทศพร ขวัญเมือง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๔
เด็กชายศิวกร มะโนรส

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๕
เด็กหญิงนำผึง

้

ตางจงราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๖
เด็กชายวรายุทธ แก้วละมุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๗
เด็กหญิงกุสุมา มิตรชืน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๘
เด็กหญิงชนัดดา สิงห์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๑๗๖๙
เด็กหญิงธาราทิพย์ พันธ์เพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงพรพิมล ดาวผักชี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๑
เด็กหญิงสุพัฒฌา ทองแท่ง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๒
เด็กหญิงวราพร ยืนยาว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๓
เด็กหญิงวิชุดา ราชมนตรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๔
เด็กชายศุภกร วุฒิยา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๕
เด็กชายสิทธิกร ผมหอม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๖
เด็กชายดวงตะวัน ศรีโสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๗
เด็กหญิงนฤมล เขียวแขว่ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๘
เด็กชายภัทรพล งามสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๗๙
เด็กชายธีรภัทร หงษ์ยนต์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๐
เด็กชายศุภฤกษ์ นพโรจน์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๑
เด็กหญิงสุมนทา บุญหนัก

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๒
เด็กหญิงประภัสสร กลินสวรรค์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังขะ วัดจำปาธาราราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๓
เด็กหญิงทิพวรรณ หลีพันธุ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๔
นางสาววิลัยวัลย์ เสาศิริ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๕
เด็กหญิงศุภสุตา นามเกษ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๖
เด็กหญิงอรปรียา สมบูรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๗
เด็กหญิงอรัญญา ลอยนอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๘
เด็กหญิงอัญชลี ศรีปรือ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๗๘๙
เด็กหญิงอารียา ดวงศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงศิริพร พันจันดา

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงกัญฐิกา มณีวรรณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๒
เด็กหญิงจริยา สุระ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๓
เด็กหญิงธนพร พรมสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๔
เด็กหญิงสุดาพร ประดุจชน

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๕
เด็กหญิงอริสา ทันวัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๖
เด็กชายธนากร อินทร์ตา

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๗
เด็กชายพิชชากร นนทะสร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๘
เด็กหญิงนุชนาถ อินทร์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๗๙๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ มังษะชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงขวัญดาว เสาวรส

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงคณิษา พาเจริญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิทอง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงชลธิชา ใจเพ็ง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงพัชริดา พาเจริญ

๑๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงภัณฑิรา สุระ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงยุพาวรรณ มะโน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๗
นางสาวนภาพร มูลทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๘
นางสาวนิษฐิดา ไสสมบัติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๐๙
นางสาวประภัสสร ดวงอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๐
นางสาวภัทรวดี สุระ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๑
นางสาวภานุมาศ ศักดิสูง

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๒
นางสาววราภรณ์ สีลาวงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๓
นางสาวสุภาพร บุญมานันท์

๒๕/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๔
นางสาวสุภาวดี แสงมาศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๕
นางสาวไข่มุก หอมดวงศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๖
นายภาคภูมิ ชัยศรีษะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๗
นางสาววันวิสาข์ สุกวัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๘
เด็กหญิงญาณินท์ มีนาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๑๙
เด็กหญิงญาณินท์ มีแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงฐิติพร มังน้อย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๑
เด็กหญิงณิลาวรรณ สุริวงศ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงธีระดา อินทร์สำราญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงนันทกานต์ วรรณมานะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ จวงจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๕
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญตา

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงละอองดาว ทรัพย์มาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงละอองพร สุวรรณเวช

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๘
เด็กชายสิทธินนท์ ยุยรัมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๒๙
เด็กชายสิทธิพล ยุยรัมย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๐
เด็กหญิงสุณิสา โพธิแก้ว

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยามดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๒
เด็กหญิงอรสา สมัญญา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เอียมสะอาด

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๔
เด็กหญิงโสภิตนภา ศาลางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๕
เด็กหญิงจารุวรรณ วิรัตน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๖
เด็กหญิงฉัตรพร สอนชัยพล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๗
เด็กชายธรรมนูญ ภูแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๘
เด็กชายนันทนัช ศรีสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๓๙
เด็กหญิงพิกุล ศรีประทุม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายวาทิน วัฒนวิศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๑
เด็กชายสุริยา ยามดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๒
เด็กชายไวทิน วัฒนวิศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๓
เด็กหญิงทิพรัตน์ บุญตา

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๔
เด็กชายธีรพัทร ชิงชัย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๕
เด็กชายธีรภัทร์ เจือจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๖
เด็กชายปรีชา ศาลางาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๗
เด็กชายอธิคม จงใจงาม

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๘
นางสาวภัทราพร สร้อยสง

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๔๙
นางสาวสโรชา หอมหวล

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงสุวรรณี บุญชัง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๑
เด็กหญิงการะเกต อุ่มคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๒
เด็กหญิงจิราวดี ศรีแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๓
เด็กหญิงชนิดาพร ด่านด้าว

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๔
เด็กหญิงชนิตา ลาวิลัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๕
เด็กหญิงธมนวรรณ แก้วสวย

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๖
เด็กหญิงนิตยา ล่าจำศิล

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๗
เด็กหญิงนิติญาภรณ์ ทวีเลิศ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๘
เด็กหญิงสิริวรรณ ยงยืน

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๕๙
เด็กหญิงสุทธิดา บุตรสนัน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๐
เด็กหญิงอทิตยา สุวรรณศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๑
เด็กหญิงอรณิชา พรมทวี

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๒
นางสาวปลัดดา จันทร์มา

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๓
นางสาวมณฑาทิพย์ หอมรส

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๔
นางสาวมานิตา ศรีสะดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๕
นายอภิสิทธิ 

์

สิงห์ยาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๖
นางสาวพิมวดี ทวีเลิศ

๐๖/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๗
นางสาวบุญทิพย์ เมียศพรม

๒๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๘
เด็กหญิงวลัยพร ศรีโพนทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๖๙
เด็กหญิงณัฐมล มีสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายพรเทพ ไชยหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๑
เด็กหญิงพัชรา บูรณ์เจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๒
เด็กหญิงพิสมัย ทองเงิน

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๓
เด็กชายวันเฉลิม โยธะราช

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๔
เด็กหญิงวารุณี ระเมียดดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๕
เด็กชายสกล บุญตะไนย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๖
เด็กหญิงสุจิตรา บรรเพชร

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๗
เด็กหญิงสุพิชชา ชนะชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๘
เด็กหญิงสุภาพร มีศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๖๕๙/๑๘๗๙
เด็กหญิงเมธาวี สุริพล

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๐
เด็กหญิงนริศรา มันยืน

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๑
เด็กหญิงณัฏสุดา ทีดี

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

อินต๊ะปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๓
เด็กหญิงภัทรภรณ์ โสภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๔
เด็กหญิงรัชนีกร ทองทา

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๕
เด็กหญิงวรารัตน์ จรจอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๖
เด็กหญิงวีรยา ตุ้มนาค

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๗
เด็กหญิงสาธิตา พิศโฉม

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๘
เด็กหญิงสายหยก ผอมโพธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๘๙
เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีเจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

มีดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุ่มนวลศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๒
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทีดี

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๓
นางสาวสาวิตรี แก้วสว่าง

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๔
นางสาวอาทิตติยา สุขอุ้ม

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๕
เด็กชายเอกนรินทร์ โสรดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๖
นางสาวกองแก้ว แก้วสว่าง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๗
นางสาวจีรวรรณ สุวิชา

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๘
นางสาวชญาดา แจ่มใสย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๘๙๙
นางสาวชไมพร เตียแอก

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๐
นางสาวฐิตินันท์ ปญญาดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๑
นางสาวธันวาพร หงษ์แก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๒
นางสาวประภัสสร สำรวย

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๓
นางสาววรรณิศา ยิงสุด

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๔
นางสาวสุนันทา ชืนใจ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๕
นางสาวดวงสุดา แก้วดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๖
นางสาวธัญญาเรศ ยอดทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๗
นางสาวปนิดา ซ่อนจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๘
นายสมศักดิ

์

ทะนุนาจารย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๐๙
นายอภิวัฒน์ ชืนบาน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๐
นายอรุณรัชย์ อุ้มทรัพย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๑
นางสาวโสภา อุดมเดช

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๒
นางสาววันวิสา พานิกุล

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๓
นางสาวสุดารัตน์ ชนะพจน์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๔
นายจตุพล สุรัง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๕
นายวรพล วงศ์เจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๖
นางสาวแก้วมณี เสนาะเสียง

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๗
นางสาวธิดารัตน์ มังกร

๐๙/๐๗/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๘
นางสาวศศิธร คิดดีจริง

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๑๙
นายวีรศักดิ

์

ผิวนวล
๑๓/๐๙/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๐
นางสาวศิริญญา ทนทอง

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๑
นางสาวจุไรรัตน์ ธรรมเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๒
นางสาวจิตรา บุญยงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๓
นางสาวหทัยรัตน์ ธรรมเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๔
นางสาวนัฐธิญา สันทาลุนัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๕
นางสาวสิริยากร อย่างบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๖
นางสาวกาญจนา ดีนาน

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๗
นางสาวปณิดา สนทนาการ

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๘
นางสาวสุภัสสร สารสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๒๙
เด็กหญิงอลิษา วุฒิยา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงบุษยภัทร สมัญญา

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองอ้ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๒
เด็กหญิงจุลเกต อย่างบุญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๓
เด็กหญิงช่อผกา สารศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๔
เด็กหญิงพนิดา ศรีสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๕
เด็กหญิงพิมพิไล ธรรมสอน

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๖
เด็กหญิงวิไลพร พุทธจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๗
เด็กหญิงอารยา บุญเสก

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดโมฬวงษา  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๘
นายพรเทพ เจริญชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๓๙
นายธีระชัย ปญญาฉลาด

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๐
นายชานนท์ กรเกษม

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๑
นายกันตภณ สุจริต

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๒
นายธนากร หน้านวล

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๓
นางสาวอุบลวรรณ สุขบำรุง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๔
เด็กหญิงฉันทนา ยืนยาว

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ เปารัมย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๖
เด็กหญิงภัทรพร ชัยภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๗
เด็กหญิงรณพร พัตรสิงห์

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๘
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ธรรมรงค์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๔๙
เด็กหญิงศิริมา เจือจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงอัปสร สืบสังข์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๑
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ซาตำแย
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๒
นายธนากร บุดดา

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๓
นายบุษกล เสาแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๔
นางสาวสุพัตรา สกุลมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๕
นางสาวกัลยา ชูแย้ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๖
นางสาวจันทร์เพ็ญ เสนาะเสียง

๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๗
นางสาวรัตนา ไกยสวน

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๘
นางสาววรฉัตร กระแสโสม

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๕๙
นางสาวสุวนันท์ สมฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๐
นางสาวชฎาพร บุญแจ้ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๑
นางสาวกนกวรรณ สุขจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๒
นางสาวนำผึง

้

บุญเผย
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๓
นางสาวยุวภา นารี

๒๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๔
เด็กหญิงกิตติกา บุญขาว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๕
เด็กหญิงชญานันท์ พันธ์ชัย

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๖
เด็กหญิงชลธิชา บุญเหมาะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๗
เด็กหญิงศิริพร ภาสดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ หอมใจ

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงกิติยา อุณาศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงชมภูนุช ภาสดา

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๑
เด็กหญิงญาราภรณ์ หนองหงอก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๒
เด็กหญิงสารินนา พรหมบุตร

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๓
เด็กหญิงกาญจนา หาญสว่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๔
เด็กหญิงจิตรา ชินบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงนวนันท์ จารัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๖
เด็กหญิงพัชรีพร บุตรอำคา

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๗
เด็กหญิงพิมลวรรณ มังษะชาติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๘
เด็กหญิงรัตนากร สิงห์ทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๗๙
เด็กหญิงอรุณรัตน์ วิบุญอรรถ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงอินทุอร สำนัก

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๑
เด็กชายกำพล รินทร

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๒
เด็กชายคุณานนท์ ดวงใจ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๓
เด็กชายอัฐพล บัวสมศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๔
เด็กหญิงณัชชา แนวสูนย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๕
เด็กหญิงสุจิตรา นิคงรัมย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๖
เด็กหญิงสุธิตา แย้มชู

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๗
เด็กชายภูริ ทวีสิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดพัฒนาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๘
เด็กชายธนากร ทองดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดพัฒนาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๘๙
เด็กหญิงบุณยาภัทร ทองเพลง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดพัฒนาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงศศิธร ดวงพร

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดพัฒนาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๑
เด็กหญิงธิดาวรรณ ศรีสุวรรณชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๒
เด็กหญิงนัยนา สุขจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงมาริสา นันทรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๔
เด็กชายจิรานุวัฒน์ บุราคร

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๕
เด็กหญิงณัฐกมล คนซือ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๖
เด็กหญิงวิลาวรรณ สันทาลุนัย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๗
นางสาวกษมา อนุลีจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๘
นายตะวัน พิมพ์จันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๑๙๙๙
นางสาวธิดารัตน์ ดัชถุยาวัตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๐
นางสาวบุรินทร์ บุพพาจารย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๑
นางสาวพรรณนิตา วิชุมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๒
นางสาววนิดา ตรีสุน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๓
นางสาวสุนิสา บุญอนันต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๔
นางสาวเพชรดา ภาคพรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๕
นางสาวไอลดา พิมพ์ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๖
นางสาวจุรีรัตน์ สมงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๗
นายทวีป บุญเพ็ง

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๘
นางสาวสิริยากร ชะรากลาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๐๙
นางสาวอารีรัตน์ งามนัก

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงชลัญญา สมสิทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายธนากร แสงมณีญานนท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ สุภา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายสุพจน์ แบบอย่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายสุวิชา เพ็งพินิจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงรัศมี ห้าวหาญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายธีระ อัปกาญจน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายปญญากร สืบเพ็ง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายรวิชา เงางาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายวัชรินทร์ กะการดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายวันใหม่ นบน้อม

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงอรวี ชินรัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายอิทธิพล ก้อนทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๓
นางสาวตะติยาธรรม เจริญไข

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๔
นางสาวมณีรัตน์ สุขประเสริฐ

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๕
นายนพวิทย์ ทองแม้น

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๖
นายวันเฉลิมพล ภูมะลา

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายดนุเดช พงษ์ไทย

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงทิพย์นิภา จำปาคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๖๕๙/๒๐๒๙
เด็กชายศรายุทธ มังคัง

่ ่

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายชนินทร์ จำปาเทศ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงกมลวรรณ วงษาเนาว์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงกฤษณา บัวงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร ล้วนดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงจิราวรรณ โพธิเงิน

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายชนาธิป แปลงทับ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงฐิติวรดา โคตรชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายทวีสิทธิ

์

แก้วศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายธีรพงศ์ บัวบุญชู

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายธีรภัทร พรรณนาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงบุญจิรา บุญเอิบ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายพัสกร สมสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงรัชนก สำอางค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงลลนา ทองเบาะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงวราภรณ์ มิงขวัญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๕
เด็กชายวศิน บุตรแดง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายวัชรพล ผลเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดวงศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงศิริพร ผลเจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงสุธิชา บุญมี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงอนันธชา มีแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงอารียา วันบุญมา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สำอางค์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ อินทะรักษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๔
เด็กหญิงนฤมล บัวงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงพิชญานันท์ ทองประจวบ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายรัตตพล นะวะสิมัยนาม

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๗
เด็กชายสรายุทธ มีแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงสิรินภาพร เทพนม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๖๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงพีรพร พิมพ์งาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงวารุณี สุขยิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายวีรภัทร อินทะสาร

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายประสิทธิ

์

รินชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๓
นายวรัญชิต ชูเกตุ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๔
นางสาวสุชาดา มีสุธา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๕
นางสาวสุมินตรา คันโทเงิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๖
นางสาวชุติมา คงศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๗
นายวชิรสรณ์ บุญปญญา

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๘
นายวัชรพล อุนานนท์

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๖๙
นายสมพงษ์ หงษ์อ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๐
เด็กชายสมศักดิ

์

สมนาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงสิริปญญา ชินคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงจันทิมา เทพนา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงฐิติมา จันทร์ชืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๔
เด็กหญิงนภาพร คำสีดา

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายอิศรา รองวัตตะ

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายธนาวัฒิ ศรีจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๗
เด็กหญิงนุสรา ถาวรมงคล

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๘
เด็กหญิงบุษราคัม สีเกาะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงภัทรกันย์ สุระสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สายโสดา

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงลลิตา อุนานุยา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายศิริชัย กะการดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงสิตาพร ธรรมโคตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญมี
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๖
เด็กชายเศรษฐพงษ์ พร้อมจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๗
นางสาวขนิษฐา จำปาทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๘
เด็กชายจิรนันท์ ใจรักษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๘๙
นางสาวจิฬาลักษณ์ เปยมสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๐ / ๙๒

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๐
นางสาวฐิตินัญญา สุขแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงธนะสุกาณน์ ล้อมค้อม

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๒
นางสาวธิดารัตน์ กอเข็ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๓
นางสาวนพเก้า ศิลาอ่อน

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๔
นายปญจพัฒน์ เครือเนียม

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงพัชราภา บุญมี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๖
นางสาวพิมพ์พิลัย อยู่ทะเล

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๗
นายภานุพงศ์ ใจชืน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๘
นายภีมพศ หลอดทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๐๙๙
นางสาววันวิสา เวียงอินทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๐
นายวีรกุล ศิลาอ่อน

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๑
นางสาวสิริยากร ทอนไชย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชนะแสวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๓
นางสาวสุภาภรณ์ สนธินอก

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๔
นายอนุชิต กะการดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๕
นายอภิวัฒน์ คมสันต์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๖
นายอรรถพล ตระกูลดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๗
นางสาวอัญชริกา บุญเพ็ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๘
นายอานนท์ สืบทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๐๙
นางสาวกุลปรีญา ท่าฉลาด

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงธิดาทิพย์ พนารักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๑
นางสาวพรสุภา บุญมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๒
นางสาวรัชดาภรณ์ ประชา

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๓
นายวิชิตชัย โปยทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๔
นางสาวศิริรัตน์ เสพสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๕
นางสาวสุวิภา สะใบพิมพ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๖
เด็กชายอัครเดช น่าชม

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๗
นายภักดี สุรเนตร

๑๑/๐๔/๒๕๒๙

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๘
นางสาวศุภรดา ณุวงศ์ศรี

๑๐/๐๖/๒๕๓๒

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๖๕๙/๒๑๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา มหามิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ประโพธิชนัง

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๑
เด็กหญิงปาริชาต มังคัง

่ ่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ หม่อมสละ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ กวดไธสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๔
เด็กหญิงขนิษฐา บุญหาร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๕
เด็กหญิงขวัญฤดี เกวิโก

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๖
เด็กหญิงคชาภรณ์ ชิลวงศ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ อัตโยโค

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๘
เด็กหญิงชลลดา แปรพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๒๙
เด็กชายชัยพร นามวิเศษ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายดนิษฐ์ มังสี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๑
เด็กหญิงดรุณี จันทนันท์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๒
เด็กชายทัพพสาร พานเหล็ก

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๓
เด็กชายธนพล คำชนะชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๔
เด็กหญิงนฤมล เลนคำมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๕
เด็กหญิงบุญญิสา สุขอินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๖
เด็กชายปรินธรณ์ สาวิลัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๗
เด็กหญิงปวีณา กุลวิเศษ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๘
เด็กหญิงปยะภัทร ลอมไธสงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๓๙
เด็กชายพศิน บุญหาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงวรรณภา ศรีวงษา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๑
เด็กหญิงวราภรณ์ คำใบ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๒
เด็กหญิงสิรามล ดงไธสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๓
เด็กหญิงสุตาภัทร กวดไธสงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๔
เด็กหญิงอพัชชา สืบนิสัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๕
เด็กหญิงอรชุลี ตะโสรัตน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๖
เด็กชายอุทัย แก่นนาคำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๗
เด็กหญิงเกตกนก โชครัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๘
เด็กหญิงเพ็ญธิดา สินเมือง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๔๙
เด็กชายเอกวัฒน์ เลียงประเสริฐ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงณัชชา ไชยมูล

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๑
เด็กชายดลสิทธิ

์

สัตย์ฌุชนม์
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๒
เด็กหญิงนภากานต์ เศษถัง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๓
เด็กชายปยะ เสาสิงห์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๔
เด็กชายพงศกร หงษ์ทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๕
เด็กชายสถาพร สุขจิต

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงสิรภัทร พานเหล็ก

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๗
นายกัมปนาท แขนอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๘
นางสาวจินตนา เกมาหะยุง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๕๙
นางสาวณัฎฐณิชา เลนคำมี

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๐
นายธีรภัทร เดชบุญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๑
นางสาวปาริชาติ แก้วละออ

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๒
นายปารเมศ เจริญศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๓
นางสาวภัทรพร มาอาสา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๔
นางสาวภิลาวรรณ จันทะนัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๕
นายภูชิต สังสีแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๖
นายมนูญ เนือทองงาม

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๗
นางสาวมะลิวรรณ์ ไตรโพธิทอน

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๘
นางสาวมัลลิกา สอสุวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๖๙
นางสาวศศิวิมล สิงห์สนัน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๐
นายศิริชัย พรมบุตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๑
นางสาวศุภรัตน์ อัตโยโค

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๒
นายสรวิศ พาบัวพา

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๓
นางสาวสุธิดา แก้วโกย

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๔
นางสาวสุภาพร จันทรา

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๕
นายอลงกรณ์ อัดโยโค

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๖
นางสาวเจนจิรา สุวรรณรักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๗
นางสาวกัณฐิกา ลอดสุโข

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๘
นางสาวกาญจนา เกมาหะยุง

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๗๙
นายจักรพันธ์ จันงาม

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๐
นางสาวจินตนา ทาบัณดิษฐ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๑
นางสาวชลธิชา แสงอรุณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๒
นายณัฐวุฒิ คงโสมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๓
นางสาวธิราพร ทรงพระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๔
นางสาวนงลักษณ์ สะพานหล้า

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๕
นางสาวนลินนิภา แข็งฉลาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๖
นางสาวนันทพร ทรงพระ

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๗
นางสาวปนัดดา เจียมทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๘
นางสาวปยนุช อ้นภู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๘๙
นางสาวปุณิกา อ่อนไธสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๐
นางสาวรสสุคนธ์ บุญศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๑
นางสาวรุ่งนภา บุญครอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๒
นางสาววริศรา เศษรัตนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๓
นายสมศักดิ

์

ต้นกล้วย
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๔
นางสาวสุกัญญา เลิศยะโส

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๕
นายอภินันท์ ฉิวรัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๖
นางสาวเพียงพร อ่อนศิลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๗
นายเอกรัตน์ บุญจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๘
นายขวัญชัย เกวิโก

๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๑๙๙
นางสาวจันทกานต์ ใหญ่รัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๐
นายธีรศักดิ

์

สีเขียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๑
นางสาวปยดา แก้วชนะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๒
นางสาวพรนภา ชูคะรัมย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๓
นายอดิศักดิ

์

ประจวบบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายปกรณ์ เอือนไธสง

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๕
เด็กชายกฤษณะ ภาเจริญสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงจิตราวรรณ อุไรรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงกมลชนก กาบทุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงจิรัฐติกาล การะหา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงฐิติพร คงสามหมอ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงนรีกานต์ ปญญารักษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๑
เด็กหญิงลักษิกา ผุยหัวดง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๒
เด็กหญิงวิภาวนี สุดประโคน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๓
เด็กหญิงสวภาว์ ตราชู

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๔
เด็กหญิงสุภาดา ไม้พลอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๕
เด็กหญิงจิตรทิวา ตรีวิเศษ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๖
เด็กหญิงวาสนา น้อยอาษา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ มาลาศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๘
เด็กหญิงศรารัตน์ ศรีสว่างจิตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๑๙
เด็กหญิงกิตติวรา สดไธสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายขวัญชัย สิงห์สนัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๑
เด็กหญิงณัฐชา ปองคำมี

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงทัศวรรณ บุญทัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๓
เด็กชายพัสกร ข่าขันมะลี

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๔
เด็กหญิงพิยดา นำนวล

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงภัสสร มาตรทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๖
เด็กชายยุทธชาติ ยีรัมย์

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๗
เด็กชายรณภพ ไกรงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๘
เด็กชายรัตนพล พลมีสัก

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๒๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พวงศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๐
เด็กหญิงสุภาพร แสงละออ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปะวะเค
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๒
เด็กหญิงชลธิชา จ่าพุลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๓
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ดวงแข

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๔
เด็กหญิงณัฐชา สังข์น้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๕
เด็กหญิงวรรณวิสา โพธิสุข

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๖
เด็กหญิงสุภาพร แช่มครบุรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๗
เด็กชายพงศกร มณีศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๘
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ปานทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๓๙
เด็กหญิงภัทรมน จันทร์ประเสริฐ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายวัลลภ ดวงกระโทก

๑๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๑
เด็กหญิงสริยากร อาจสุนทร

๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๒
นางสาวอภัสรินทร์ เกษรมาลา

๐๕/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๓
เด็กชายไตรภพ ปานทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๔
เด็กหญิงประกายดาว สาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๕
เด็กหญิงจิตอารีย์ มะเดือ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๖ เด็กหญิงประไพพรรณ
สุวงค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๗
เด็กหญิงรัตนา เนตรผา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๘
เด็กหญิงวนิดา จันทา

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๔๙
เด็กชายวรวรรณ วาระนุช

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๐
เด็กหญิงอัมพุชินี สมหวัง

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๑
นางสาวกัญญามาส ทองนรินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๒
นางสาวณัฐริกา อินทร์ทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๓
นางสาวปนัดดา บูรณะ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๔
นางสาวอารียา แก้ววิเศษ

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๕
นายเปรมชัย เพ็งเพชร

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๖
นางสาววรรณิภา สมหวัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๗
นางสาวศศิประภา แสนศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๘
นางสาวสมฤดี จันทร์ลำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๕๙
นางสาวสายพิน บุตรงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๐
นางสาวสุภาวดี ดาศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๑
นางสาวโสรญา ดาศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม วัดสัทธารมณ์  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๒
นางสาวพันทิภา บุญเลิศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม วัดสัทธารมณ์  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๓
นายอภิวัฒน์ ดาศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม วัดสัทธารมณ์  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๔
เด็กชายกฤษฎา สิริสุข

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๕
เด็กหญิงจิตรา วรรณยุทธ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิริสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๗
เด็กหญิงนำฝน นิเรืองรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๘
เด็กชายสรรติภาพ ประจวบสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๖๙
เด็กหญิงอัสรา กุลัดนาม

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ เยรัมย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ สีสันงาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๒
เด็กหญิงชรีนา ประจวบสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๓
เด็กหญิงชลธิชา พะนิดรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๔
เด็กหญิงพิไลวรรณ สิริสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๕
เด็กหญิงรัตติกาล สายกระสุน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๖
เด็กชายอัตชัย เครือเนียม

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๗
เด็กหญิงสรณ์ศิริ มะยมทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ หวยพระ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๗๙
เด็กหญิงอรียา สายกระสุน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ คุณสาร

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๑
นางสาวณัฐธิมา เยรัมย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๒
นางสาวบุญญาพร สุขจิต

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๓
เด็กหญิงภิญญดา โต๊ะงาม

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๔
นางสาวรัตนา เจริญศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๕
นายวันวิชา ปานทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๖
นางสาวศศิวิมล เต็มใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๗
นางสาวอารียา หงษ์ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงอาจ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๘๙
เด็กหญิงกัณฐิกา โนนตูม

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๐
เด็กหญิงจนิสา สุขสาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๑
เด็กหญิงจิราวรรณ เหลือล้น

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๒
เด็กหญิงจีราวรรณ โสมศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๓
เด็กชายชินวัตร สารคิด

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๔
เด็กหญิงชุติมล ทองพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๕
เด็กหญิงณัฐวัลย์ ขันทองดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๖
เด็กชายถิรายุส์ สอนแสง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๗
เด็กชายธีรภัทร กรีทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๘
เด็กชายนที สัมฤทธิสุทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๒๙๙
เด็กหญิงปรียา ศูนย์คำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายพีรพล ใจกล้า

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงรังสิริ หงษ์ทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๒
เด็กหญิงรัตนากร ก่อแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายวุฒิยา สุขศรีเด่น

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายสุริยา ครอบทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายอภิรักษ์ ยอดมีศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายอัสฎา นพเก้า

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๗
นางสาวพรนิภา แก้วสาลี

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๘
นายพรเพชร ลำพรหม

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๐๙
นายภานุพงษ์ ผิวงาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๐
นางสาวมุนินทร์ จบหล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๑
นางสาวรักษิตา สังเกตกิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๒
นางสาวสุภาภรณ์ พฤษภาณิชย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๓
นายอิสรา สีลาบุตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๔
นางสาวเพ็ญจินดา สุขแสงงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๕
นางสาวดุจดาว เสริมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๖
นางสาวธวัลยา สังข์ลาย

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๗
นางสาวสตรีรัตน์ ชาวนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๘
นายสิทธิชัย กระแสโท

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๑๙
นางสาวอภิชญา เพิมแก้ว

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๐
นางสาวเสาวลักษณ์ สุระอามาตย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๑
นายบุญพฤทธิ

์

สุระสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๒
นายปฏิภาณ จันทร์สระน้อย

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๓
นายประทีป วงษ์ภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๔
นางสาวภัทราภรณ์ วงษ์มา

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๕
นางสาวยุพิน บุญโสม

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๖
นางสาวระวีวรรณ หนองเปาว์

๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๗
นางสาวรัชนีกร คำเลิศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๘
นางสาววราภรณ์ พรมนัส

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๒๙
นางสาวอารีรัตน์ พันพลู

๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๐
นายเกริกเกียรติ บุญกว้าง

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๑
นางกรพรรณ คิดดีจริง

๑๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๒
นางสาวกาญจนา อู๋สูงเนิน

๒๘/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๓
นางสาวขนิษฐา คิดงาม

๒๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๔
นางสาวคำมี ใจกล้า

๑๒/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๕
นางสาวชญานี สาระวิถี

๐๗/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๖
นายดิสทัต ทองดา

๐๓/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๗
นางนงลักษณ์ พลคะชา

๒๗/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๘
นางนิตยา ต้องถือดี

๐๘/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๓๙
นางนิภาพร ศรีสุข

๒๙/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๐
นางบัวสอน ไชยฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๑
นางบุญล้วน ชินวงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๒
นางบุญเรือง โมคศิริ

๒๑/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๓
นางพิลาสลักษณ์ รวมธรรม

๒๒/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๔
นางสาวมีนา จันทเขต

๐๓/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๕
นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๖
นางวันดี สุขดี

๐๘/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๗
นางวิบูลย์รัตน์ คงเสมอ

๐๓/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๘
นางศิรินภา ช่างการ

๐๑/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๔๙
นางสาวศุภานิช หงษ์ทอง

๒๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๐
นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๑
นายสำราญ เมินดี

๒๗/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๒
นายสุชีพ สันทาลุนัย

๐๕/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๓
นางสุนันทา ปรางนอก

๐๕/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๔
นางสุวรรณี พิมลี

๐๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๕
นางสาวสุวิชญา คงสุข

๒๕/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๖
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ

๑๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๗
นายอดิศักดิ

์

ปุวิชา
๐๕/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๘
นายอนุศิษฏ์ แก้วดวงตา

๒๑/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๕๙
นายเฉลิม มหานาม

๐๕/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๐
นายเหลียน ผุยโพนทัน

๑๖/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๑
นายเอนก พลคะชา

๓๐/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คุ้มโชคชนะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ กล้าแข็ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๔
เด็กหญิงชมพูนุท เอ็นดู

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๕
เด็กหญิงปรีญารัตน์ รูปคุ้ม

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๖
เด็กชายปาณชัย ชืนบาล

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๗
เด็กหญิงพัชราภา คุ้มแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๘
เด็กหญิงพิมพร คำลอย

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๖๙
เด็กหญิงวราภรณ์ กัสโก

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงวิภาวนี หวังทรัพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๑
เด็กหญิงวิรดี จันทร์งาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงสุพิชชา ลำดวนหอม

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๓
เด็กหญิงอักษรลาวัลย์

เอกลาภ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แผนไธสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๕
เด็กหญิงไพลิน อาจภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสาภิรส

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูหอม

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๘
เด็กหญิงชฎาพร บุตรงาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๗๙
เด็กหญิงณัฐวดี งามลำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๐
เด็กหญิงณัฐวิภา งามลำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๑
เด็กหญิงณัฐสุดา ใจชืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๒
เด็กหญิงธาวินี พ่อค้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๓
เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๔
เด็กหญิงนรินทรา แปดมนต์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๕
เด็กหญิงนันทกานต์ ไทยศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๖
เด็กหญิงปวีณา ธรรมนุช

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๗
เด็กหญิงปทมาภรณ์ การดืม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๘
เด็กหญิงปนแก้ว ราชรักษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๘๙
เด็กหญิงฝน ร่วมสุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายพงศธร ดวงดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๑
เด็กชายพยากรณ์ นันท์ไสย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๒
เด็กหญิงพรทิพย์ สายสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๓
เด็กหญิงพักตร์วิภา ชาญเชียว

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๔
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ทองเบือง

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๕
เด็กหญิงพิชยธิดา หงษ์แก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๖
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

พันจันดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๗
เด็กหญิงภัทราวดี โต๊ะเงิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๘
เด็กหญิงมาริสา เศษเสาร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๓๙๙
เด็กหญิงลักขณา โต๊ะสำรับ

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๐ เด็กหญิงวรรณลักษณ์
แพงสุภา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงวรรณวิภา วาหะมงคล

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๒
นางสาววิภารัตน์ คงเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงวิสุตา ยวนจิต

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สายแสงจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงศิริประภา ศิริมา

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ประดับวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงสิริยาพร เฉลิมรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ หลวงเมือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงสุพรรษา เพชรศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายอนุรักษ์ สอนงาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๑
เด็กหญิงอรยา นันทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา ตุ้มทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๓
เด็กหญิงอารียา เงางาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๔
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ มณีศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๕
นางสาวกรรณิการ์ สมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๖
นายกฤษดนัย ทองดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๗
นางสาวกาญจนา ภูหอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๘
นางสาวกาญจนา สุดสวาท

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๑๙
นางสาวขวัญนิดา เฉียบแหลม

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๐
นางสาวชบาไพร สีระวร

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๑
นางสาวชาลิตรตา พูลเกิด

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๒
นางสาวณิชาพัชร์ จำนงรักษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๓
นางสาวทิพวัลย์ สุขมา

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๔
นางสาวธัญรัตน์ ผลาสพ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๕
นางสาวธีรดา โสแสนน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๖
เด็กชายนนธวัช ดวงกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๗
นางสาวนพมณี สลับศรี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๘
นางสาวนภัสสร หลาบเย็น

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๒๙
นางสาวนฤมล ระมาตทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๐
นางสาวนารีรัตน์ งามฉลาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๑
นางสาวนิธิพร ปดภัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๒
นางสาวนำฝน สุดแสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๓
นางสาวบุษบา บุษธรรม

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๔
นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๕
นายปติพร นนทะพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๖
นางสาวพรนภา พวกพลดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๗
นางสาวพรพิมล โต๊ะจรัญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๘
นายพัฒธนพงศ์ ก้านอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๓๙
นางสาวพัณนิดา แม่นจิต

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๐
นางสาวพาติกา พันธุ

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๑
เด็กหญิงพิมพิศา อมรรัตนาศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๒
นางสาวภูษิตา ลาธุลี

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๓
นางสาวมณฑิรา ปดภัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๔
นางสาวมาลินี ลักขษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๕
นางสาวรัชณีกร คำขาว

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๖
นางสาวรินรดา จงหาญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๗
นางสาวรินรดา สุขภาค

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๘
นายวงศกร กมลฤกษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๔๙
นางสาววรรณิษา สีสันงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๐
นางสาววรรณี สิงห์ชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๑
นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๒
นายวัชระ ควรกล้า

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๓
นางสาววันวิสา บุญจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๔
นางสาววัลวิมล สืบเทพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๕
นางสาววาสนา มีดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๖
นางสาววาสนา โอดสวย

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๗
นางสาวศศิธร ปดภัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๘
นางสาวศศิวิมล ใจสว่าง

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๕๙
นางสาวศิริลักษณ์ สีพาไชย

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ สุดงาม

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๑
นางสาวสมฤดี สมบุญศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๒
นางสาวสมิตา สิงห์สาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๓
นางสาวสาลินี ประเสริฐสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๔
นางสาวสุดาพร อินทร์หอม

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๕
นายอดิศร สอนงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๖
นางสาวอทิตญา กุญสอน

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๗
นางสาวอทิตยา ชาญเชียว

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๘
เด็กหญิงอรญา สารพงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๖๙
นางสาวอรษา นับงาม

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๐
นางสาวอริษรา ทุนมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๑
นางสาวอัสมาภรณ์ มีสัตย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๒
นางสาวอิงออน แก้วดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๓
นางสาวเกษราภรณ์ พุฒศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๔
นางสาวเบ็ญจวรรณ เพิมฉลาด

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๕
นางสาวเปมวลี นามจันทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๖
นางสาวโศจิรัตน์ ศรีวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๗
นางสาวโสจิรัตน์ อินทยาตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๘
นางสาวโสริยา ทวีศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๗๙
นายโอภาภูมิ ชัยมูล

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๐
นางสาวกาญจนา ใจเพ็ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๑
นางสาวกุสุมา คำฝอย

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๒
นางสาวจันทรา สุขงาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๓
นางสาวจันทร์เทวี ลาวิลัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๔
นายจาฏุพัจน์ ระหาร

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๕
นายชนินทร์ นามจิตต์

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๖
นางสาวชลธิชา ลักขษร

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๗
นายชุติพงค์ สมอร่าม

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๘
นางสาวณัฐกานต์ เมืองศรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๘๙
นางสาวดวงนภา ท่อนทองแดง

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๐
นางสาวดวงฤทัย พวงยอด

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๑
นางสาวธัญธร สุภิษะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๒
นางสาวธัญลักษณ์ มานะวงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๓
นางสาวธัญลักษณ์ สุระคนธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๔
นางสาวธาวินี ใจบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๕
นายธีรวัฒน์ ตลับทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๖
นางสาวนนทกานต์ แก้วดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๗
นายนรภัทร บัวศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๘
นางสาวนริสรา สุวรรณสิงห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๔๙๙
นายนันธวัช ศรีพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๐
นางสาวนิธาดา พิศโฉม

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๑
นายปราโมทย์ การดืม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๒
นายปริพล เอกลาภ

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๓
นางสาวปรีญาภรณ์ ชุ่มมาก

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๔
นางสาวปาริมาศ แหลมหลัก

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๕
นายพนัสชัย มาตหอม

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๖
นางสาวพิมนภา จินดารอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๗
นางสาวมินตรา หาญจ่า

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๘
นางสาวรวินันท์ สมบัติวงศ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๐๙
นางสาวรัญชิดา มีดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๐
นางสาวรุ่งนภา มาลัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๑
นางสาวรุ่งนิภา เฉียบแหลม

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๒
นางสาววนิดา แก้วดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๓
นายวรากร ปรังแมน

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๔
นางสาววราพร มีชัย

๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๕
นายวัชรพล ลาวิลัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๖
นางสาวศศิวรรณ แจ่มใส

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๗
นางสาวสาลินี โสรจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๘
นางสาวสิญารัตน์ เกตุทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๑๙
นายสิวนันท์ คงมัน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๐
นางสาวสุกัญญา ฤทธิกล้า

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๑
นางสาวสุนิสา สิงห์ชัย

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๒
นางสาวสุวิมล วิเศษเสาร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๓
นางสาวอรฤทัย สุดใส

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๔
นางสาวอรัชพร สาแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๕
นางสาวเยาวลักษณ์ กล้วยทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๖
นางสาวแก้วมณี รอดพันดุง

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๗
เด็กหญิงดวงกมล จันทร์แสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๘
เด็กหญิงบัณฑิตา กุลวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๒๙
เด็กหญิงญาณิศา เกษหอม

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงธีรพร ศิลสอน

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๑
เด็กหญิงสิริยากร หาญคำวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๒
เด็กหญิงอัญญามณี เงางาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงเบญจมาศ โต๊ะนาค

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิงวาสนา น้องดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๕
นางสาววาสนา บุญช่วย

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๖
นางสาวทิพยาภรณ์ ถ้วยทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๗
นายนันทวัฒน์ แรงรอบ

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๘
นางสาวรุ่งนภา ผงจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๓๙
นายอภิสิทธิ

์

สุขเสาร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๐
นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๑
นายชาตรี สร้อยดอก

๒๘/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๒
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๓
นางปณดา สถิตอินทาพร

๑๗/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๔
นางสาวปราณี ศรีพงษ์ชัย

๐๕/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๕
นางสาวปวีณา ปยธำรงพงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๖
นางภิตินันท์ ทองนำ

๐๗/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๗
นางสาววิไลวรรณ ทองคำ

๑๑/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๘
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์

๓๑/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๔๙
นางสาวศิริพร นันทรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๐
นางสาวสาคร ได้รอดดี

๐๙/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๑
นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์

๐๓/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๒
นายสุรชัย กุลรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๓
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๔
นายอดิศักดิ

์

เทียนทอง
๑๖/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๕
นางอนงค์จิต แก่นพรม

๒๐/๐๖/๒๕๐๐
โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๖
นายอภินันท์ นามสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๗
นางอ้อมนภา เอือยฉิมพลี

้

๑๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๘
นางเนตรนภา พรหมทอง

๒๓/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๕๕๙
เด็กชายชาติตระการ วรวิเศษ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงชุลีพร พันธ์ศรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วิวาห์สุข

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๒
เด็กชายพีรสิทธิ

์

พรดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๓
เด็กหญิงมาลินี บริบูรณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๔
เด็กชายวิษณุเทพ เรืองภู่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๕
เด็กหญิงศศิธร จารัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๖
เด็กหญิงศิริประภา พลแสน

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๗
เด็กหญิงกัญชลิกา เรืองรัมย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๘
เด็กชายกิตติธัช ภมรพล

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๖๙
เด็กหญิงกิตติยาพร พรหมทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายก้องฟา แสนมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๑
เด็กหญิงขวัญเรือน พวงจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๒
เด็กหญิงจันสุดา อดกลัน

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๓
เด็กหญิงจิรานันท์ สุกิมานิล

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ทินารัมย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๕
เด็กหญิงชมพูนุช นิลแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๖
เด็กชายชรินทร์ นพเก้า

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปนทิม

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๘
เด็กหญิงชิดา จารัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๗๙
เด็กชายฐิติพงษ์ อยู่ประพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงฐิติมา วิวาห์สุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๑
เด็กหญิงณัฐชิญา จารัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริมา

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๓
เด็กหญิงณัฐนิชา พันธ์พงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๔
เด็กหญิงดาวรดา เพือนรัมย์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๕
เด็กชายธนดล สิงคเวหน

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๖
เด็กชายธนภัทร อุดมหงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๗
เด็กชายธนวัฒน์ พรหมวัฒน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๘
เด็กหญิงธมลวรรณ ดาทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๘๙
เด็กหญิงธิดาพร กุลรัตน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๑
เด็กชายธีรพงษ์ ท่าดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๒
เด็กชายนพกร ลัดลอย

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๓
นางสาวนภาพร พิมพ์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๔
เด็กหญิงนริศรา พอกพูนดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๕
เด็กหญิงนริศรา พันธ์พงษ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๖
เด็กชายนฤเบศ แก่นเดียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๗
เด็กหญิงนิภาพร จารัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๘
เด็กหญิงนิลาวัลย์ รักษา

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๕๙๙
เด็กชายบัณฑิต สายศร

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงบุญญาสินี สุภิษะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงปณณพร อินทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๒ เด็กหญิงปานทิพย์สุดา
รุจิยาปนนท์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงปยภรณ์ สมนึก

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงพนิดา หล่อทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงพนิตษา สำนักนิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๖
เด็กหญิงพัชชา ทักตาสาน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงพัชราพร ดีมาก

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงภัคจีรา วาสะรัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงภัคพิชา ยิงดี

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงภัทรลัดดา ศรีอนุตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๑
เด็กหญิงภัทราวดี ทุมทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๒
เด็กหญิงมัจชุกานต์ ชาญศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๓
เด็กชายราชันทร์ จันทะพันธ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๔
เด็กหญิงวันเพ็ญ อานประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๕
เด็กชายวายุ มาวาย

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๖
เด็กหญิงวาสินี หมายจันดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๗
เด็กชายศักรินทร์ เสาร์งาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๘
เด็กหญิงศุภานิช สายทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๑๙
เด็กหญิงสายชล อนุสกรสันต์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงสาวิตรี บุญลำ

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๑
เด็กหญิงสิทธิดา ไมเลิศหล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๒
เด็กหญิงสุชาวดี อุระนันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้ามทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุตลาวดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๕
เด็กหญิงสุธาสินี พลดงนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๖
เด็กหญิงสุธาสินี มีธรรม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๗
เด็กหญิงสุนิสา จารัตน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๘
เด็กหญิงสุพัตรา พรมทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๒๙
เด็กหญิงสุวพัชร มูลทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายอนวัฒน์ กองศิริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๑
เด็กหญิงอวัสดา ทองหล่อ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๒
เด็กชายอัคเรศ สมนึก

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๓
เด็กหญิงอัญชนา แพทย์มด

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๔
เด็กหญิงอัญชุลีพร เพ่งพิศ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๕
เด็กหญิงอาทิตยา แสนรัมย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๖
เด็กหญิงอารียา นาสมวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๗
เด็กหญิงอารียา วิสัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ บุญมี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๓๙
เด็กหญิงอุมาวดี ภาสดา

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายเกริกพล บุญเลิศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๑
เด็กหญิงเกศรา ยาปุม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๒
เด็กหญิงเจนจิรา สอนรอด

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ พันธ์ศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๔
เด็กหญิงเสาวลีย์ จินดารัต

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๕
เด็กหญิงเอมิกา ต่อวิญญาณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๖
นางสาวกมลพร แสงพล

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๗
นางสาวกฤษณา หิมวัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๘
นางสาวกุสุมา ตุ่นแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๔๙
นางสาวกุสุมา เงางาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๐
นางสาวดารินทร์ มีศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๑
นางสาวธนัชพร บริบูรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๒
นายธวัชชัย มาลัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๓
นางสาวประภัสสร ใสนวน

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๔
นางสาวปานตะวัน วัดตรง

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๕
นางสาวปยะพร สินมาก

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๖
นางสาวพรพินิต ภวภูตานนท์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๗
นางสาวพรพิมล บุญขันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๘
นางสาวภัทราพร ปลีนารัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๕๙
นางสาวภัสสร กลินสุคนธ์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๐
นายภานุ ศุภนาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๑
นางสาวมาลีวัลย์ วาจามัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๒
นางสาววริศรา ดวงลายทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๓
นางสาวศิริวรรณ ตืนทอง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๔
นางสาวสุดารัตน์ ไขจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๕
นางสาวสุทาทิพย์ แม่นศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๖
นายอนุชา อาจหาญ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๗
นายเขตรัฐ ชงโค

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๘
นางสาวกาญจนา แก่นเดียว

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๖๙
นายธวัชชัย พืนฉลาด

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๐
นายนิวัฒน์ สังข์ลาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๑
นายพัฒชพล สุระ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๒
นายรัชตะ ภมรพล

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๓
นายสัญชัย บูรณ์เจริญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๔
นายอภิวัฒน์ ดีมาก

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๕
นางสาวเสาวภา แสนสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๖
นายแสงสุรีย์ มาลัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๗
นายกนกพล พุฒลา

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๘
นายจีระศักดิ

์

สุภิษะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๗๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๐
นางสาวฉัตรลดา จันนุบิน

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๑
นายชัชพล มุ่งดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๒
นายณัฐพล มาลัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๓
นางสาวดาราวดี เพือนรัมย์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๔
นายธเนศ สมนึก

๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๕
นายปรเมศ แก่นสนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๖
นายพิพัฒน์ มุ่งดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๗
นางสาวศศิประภา เทียนทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๘
นางสาวศิริประภา เสริมจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๘๙
นายสหรัฐ สาแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๐
ว่าทีร้อยตรีพิสิษฐ์

่

แวงสันเทียะ
๒๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๑
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอิน

๒๘/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๒
นางอนัญญา สุขไกร

๑๐/๑๐/๒๕๐๙
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๓
นางอรอนงค์ มีสะอาด

๑๗/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๔
นายธวัชชัย มีสะอาด

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๕
นางสาวนวลปรางค์ พองนวล

๐๑/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๖
นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี

๑๘/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๗
นางสาวสุพิน สุมิตดี

๑๒/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๘
นายวีระวัฒน์ ดวงมณี

๐๒/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๖๙๙
นายนิรุต ฉิมเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๐
นายไพฑูรย์ ทวีแสง

๐๒/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๑
นางสาวอสิพร เอียมสะอาด

่

๒๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๒
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข

๐๗/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๓
นายเลอศักดิ

์

ไชยเทพ
๒๐/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๔
นายสุทธิพงษ์ ปนะถา

๒๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๕
นายนพัฒน์ สมัญญา

๐๓/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๖
นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๗
นายพิษณุ คำภู

๑๓/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๘
นายศิริชัย หมืนเจริญ

่

๒๖/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๐๙
นางสาวมธุรส ยอดสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๐
นางสาวบุญฉวี กิงนนท์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๑
นายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แจ่มใส
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๓
เด็กหญิงวรรณิกา สินสิริ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๔
เด็กหญิงสุภิตรา นาโท

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ พิมพ์ลา

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๖
นายธีรภัทร สาโสภา

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๗
นายพัฒนพงษ์ พืนพรม

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๘
นางสาวกมลทิพย์ สิงห์คำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๑๙
นางสาวปนัดดา แจ่มใส

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๐
นางสาวปาริชาติ เรืองโรจน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๑
เด็กหญิงวิมลวรรณ ไสยโสก

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๒
นางสาวอรอุมา มะลิมาศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๓
นายทนงศักดิ

์

แจ่มใส
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๔
เด็กหญิงอรสา พานิชย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๕
นางสาวมัชฌิมา สาระจิตต์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๖
เด็กหญิงปรางทิพย์ ทาทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๗
เด็กหญิงปริญญา เยรัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๘
นางสาวกรรณิการ์ ศรีสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๒๙
นางสาวจิรวัฒน์ พุดตาล

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๐
นายวีระ ยอดเพชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๑
นางสาวนันทิยา ใจปอ

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๒
นางสาวเสาวณีย์ ประภาสัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๓
นางสาวสุธาดา ยิงเชิดสุข

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๔
นางสาวจีระนันท์ แสวงมี

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๕
นางสาวโชติกา นามพูน

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๖
นางสาวปวีณา สมภาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๗
นายอนุวัฒน์ บุญมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๘
นางสาวนิลประภา ทศแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๓๙
นางสาวปานหทัย สมหวัง

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๐
นายวัชระ ทวีอินทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๑
นางสาวยอแสง เมินธนู

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๒
นางสาวศุภานัน ตรงแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๓
นางสาวถิราภรณ์ กระแสเทพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๔
นายหิรัญ จันกลิน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๕
นางสาวนฤมล แผ่ผล

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๖
นายอำพล จูมสูงเนิน

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๗
นางสาวเบญจมาศ สุมิตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๘
นางสาวอัจฉรา แหวนเพชร

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๔๙
นางสาวนำผึง

้

แจ่มใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๐
นางสาวธัญญารัตน์ สีสันงาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๑
นางสาวรัชดากร ก่อแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๒
นางสาวสกาวเดือน ชำนิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๓ นางสาวพรรณกาญจน์
กิงแก้ว

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๔
นางสาวศลิษา กิงแก้ว

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๕
นางสาวสิริยากร สุมามารย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๖
นางสาวนิดารัตน์ สังข์โกมล

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๗
นายปฏิญาณ มณีศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๘
นางสาวอรุณรัตน์ รักคำมูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๕๙
นางสาวอรวี ช่างหม้อ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๐
นางสาวพัฒนาวดี เสงียมทรัพย์

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๑
นางสาวชฎาพร ขอวร

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๒
นางสาวอัญชลี ยางงาม

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๓
นางสาวธนิสร เรียบร้อย

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๔
นายปฐพี นามมูลศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๕
นายอภิเดช พริงเพราะ

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๖
นางสาวจิตตราภรณ์ วงค์แปลก

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๗
นางสาวศันสนีย์ เปรียบวารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๘
นางสาวอภัชรา ชารีผาบ

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๖๙
นางสาวอลิษา สายพรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๐
นางสาวศุภาลัย ชาติเหิม

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๑
นางสาวกันยา เรียบร้อย

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๒
นางสาวนิภา แสนกล้า

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๓
นางสาวลูกปลา แดนกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๔
นางสาววราภรณ์ กระแสโสม

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๕
นางสาวอุบลวรรณ เรียบร้อย

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๖
นางสาวโชติมา พริงเพราะ

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๗
นางสาวธัญญามาศ ยืนยง

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงรักวิทยา วัดตาลวก  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๘
นางสาวถิราภรณ์ แก่นวิจิตร

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงรักวิทยา วัดตาลวก  

สร ๔๖๕๙/๒๗๗๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สุขประสพ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเมียง วัดโพธิวนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๐
นางสาวธนัชพร ภาคตอน

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาเมียง วัดโพธิวนาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๑
นางสาวนฤกานต์ วงศ์แปลก

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๒
นางสาวโสภารักษ์ รับประโคน

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๓
นางสาวสิริฉาย นาคประโคน

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๔
นางสาวสุธีรา สุขพินิจ

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๕
นางสาวจิราพร ยิงรุ่งเรือง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๖
นายกฤษณะ โคตรทม

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๗
นายพิชัยรัตน์ บุญเทียง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๘
นางสาวฐิติชญา สร้างสวน

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๘๙
นายเกียรติศักดิ

์

ผจญกล้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๐
นางสาวศศิณา ส่องแสงจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๑
นางสาวนรินทร์รัตน์ นุราฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๒
นางสาวเยาวภา ศรีจันทร์เหนือ

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๓
เด็กหญิงกานต์ธีรา วงค์แปลก

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๔
เด็กหญิงงามเนตร วงค์แปลก

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๕
เด็กหญิงจีรนันท์ แฟมไธสง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๖
เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์ลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๗
เด็กหญิงปวีณา อยู่เย็น

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๘
เด็กหญิงพิยดา จันทุภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๗๙๙
เด็กหญิงวนิดา วงศ์แก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงวรรณชนก ช้ายเส

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงศศิภา แหวนเพ็ชร

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงสมใจ ชูเชิดดอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงสุธิมา ประพานศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงอรนิภา ใจรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงอรัญญา เทพรำพึง

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงไพรินทร์ แซ่โห่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงกฤษณา ยิงเชิดดี

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงดวงดาว นาชัยราญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๐๙
เด็กชายธีระวุธ สีสันงาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงนิสารัตน์ ยิงเชิดสุข

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๑
เด็กหญิงนุชธิชา ผาคำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๒
เด็กหญิงปวีณา พิศเพ็ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๓
เด็กหญิงพีชญาดา มาดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๔
เด็กชายภูวดล สดับสาร

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๕
เด็กชายยุทธสิทธิ

์

เสาดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๖
เด็กหญิงลดาวัลย์ จันทะพรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๗
เด็กหญิงสายชล วงค์แปลก

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ แหวนเพ็ชร

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๑๙
เด็กชายอติชาต ฉลอมประโคน

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา จันทะพรม

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๑
เด็กชายเจษฏา สมใจชนะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๒
นายธงไชย พรมขันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๓
เด็กหญิงนริศรา ขอชมกลาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๔
เด็กหญิงสุพรรษา ยอดพรหม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๑ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๕
เด็กหญิงหัสดี สำเภา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๖
เด็กหญิงอัญชลี ยิมโมะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๗
นายฉัตริน ประประโคน

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๘
นางสาวกรรณิการ์ ยินดีงาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๒๙
นางสาวกัญญารัตน์ ศิริประภาพูน

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๐
นางสาวกาญจนา ก้อนพร

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๑
นายจิรพงศ์ แสนทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๒
นางสาวสุทธิดา พวงลัดดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๓
นางสาวอารุณี ยวนจิต

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๔
นางสาวกัญญารัตน์ ดวงลายทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๕
นางสาวกุสุมา พงษ์ศักดิดี

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๖
นางสาวจิราพร เพชรมาก

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๗
นางสาวชืนจิต

่

จงอุตส่าห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๘
นายธนวัฒน์ สายแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๓๙
นางสาวนิติมา งามงอน

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๐
นางสาวยุพาพร วรรณศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๑
นางสาววรรณภา สุจินพรัหม

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๒
นางสาวศศิพร สมนาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๓
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๔
นางสาวสุประภา เนียมหอม

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๕
นางสาวสุภารัตน์ อุดหนุน

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๖
นางสาวอทิตยา สมานใจ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๗
นางสาวอรอนงค์ รวดเร็ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๘
นางสาวอริสา จันทินมาธร

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๔๙
นางสาวเสาวลักษณ์ เชิดศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงนารินทร์ สุขมูล

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๑
เด็กหญิงสุภาพร เพชรมาก

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ลำภู

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๓
นางสาวกมลชนก ยืนยาว

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๔
นายวัชราวุฒิ นวลดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๕
นางสาวสุนทรี เหมาะชาติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๖
นางสาวสุพรรษา ชืนใจ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๗
นางสาวประภาพร เหลาทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๘
นางสาวเจนจิรา แสนสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๖๕๙/๒๘๕๙
นายจารุวิทย์ ตังจิตร

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๒ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๐
นางณัฐพร สิงห์ธีร์

๒๓/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๑
นางอรทัย แก่นจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๒
เด็กหญิงพลับพลึง สำราญใจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๓
นางสาวฉัตรฤทัย แผ่นทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๔
นางสาวนริศรา แก้วจุลลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๕
นางสาวนุชจรี บุญชาติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๖
นางสาวพิมลรัตน์ สงวนดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๗
นางสาวรัตนา ทนคง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๘
นายวชิรวิชญ์ แจ่มใส

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๖๙
นายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนหาญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๐
นางสาวศิรินทรา นะกองดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๑
นางสาวสุดารัตน์ บูรณะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๒
นางสาวสุนิสา สำรวมจิต

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๓
เด็กหญิงอิงตะวัน หาญกล้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๔
นางสาวศิราณี อินทรัมย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๕
นางสาวอุมาภรณ์ ศัตรูพินาศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๖
นางสาวชลิตา ถินนอก

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๗
นางสาวสุพิกา พรหมเปนสุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๘
นางสาวอธิตยา ศัตรูพินาศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๖๕๙/๒๘๗๙
เด็กหญิงกัลยา ศัตรูพินาศ

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๐
นางสาวกนกวรรณ เหมาะหมาย

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๑
นางสาวอนุสรา นิโรรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๒
นางสาวลัดดาวัลย์ มีแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๓
นางสาวพรธิดา พลเยียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๔
เด็กหญิงอภิญญา ศรีละออ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๕
นางสาวชลธิชา นามไธสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๖
นายศุภักษร ศรีสมพร

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๗
นายเฉลิมชัย เกษสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๘
นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีชา

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๖๕๙/๒๘๘๙
เด็กหญิงไพลิน แกล้วกล้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๐
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ไชยโกฐ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๑
เด็กหญิงศศินิภา ยอดเสาวดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๒
เด็กหญิงสุนิษา รำจวนดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๓
เด็กชายชินวัตร น้อยตรีมูล

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๔
เด็กหญิงฐิติพร คงแรงดี

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๓ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๕
เด็กหญิงดวงกมล แพรดอน

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๖
เด็กหญิงนลิตา น่าชม

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๗
เด็กหญิงบัวสอน โชติพรมราช

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ยางงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๘๙๙
เด็กหญิงพิชาภรณ์ โหมสันเทียะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายมนัสชัย เสาใย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๑
เด็กหญิงสุวนันท์ กันเชียง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๒
นางสาวนรินทร แสวงนอก

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๓
นางสาวนุสรา เพชรใส

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๔
นางสาวบุษบา กล้าวิเศษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๕
นางสาวประภัสรา เพ็งแจ่ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๖
นางสาวปรีญาภรณ์ ศรีเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๗
นางสาววรรณภา ดูแปลกดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๘
นางสาวศศิธร คงยิงหาญ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๐๙
นางสาวสุนันทา สมนาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๐
นายคุณนาพจน์ เอียมสะอาด

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๑
นายประกาศิต การงานจบ

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๒
นางสาวปานฝน อินทร์งาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๓
นางสาววันธิดา แก้วกลม

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๔
นางสาวสมศรี ดูแปลกดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๕
นางสาวกุลสตรี กลินบุญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๖
เด็กหญิงวรวรรณ ดาทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงกัลณิกา พรหมหากุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๘
เด็กหญิงกาญจนา ศรีน้อย

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๑๙
เด็กชายวชิรวิทย์ เล็งตามดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงสุชาดา เงินยอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๑
เด็กหญิงสุนิสา เงินยวง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๒
นางสาวกมลวรรณ จันทะนัน

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๓
นางสาวกรรณิการ์ เทียมลม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๔
เด็กหญิงขนิษฐา สร้อยเสน

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๕
นางสาวจุฑามาส เทียวทอง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๖
นายณัฐนันท์ สามสี

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๗
นายนัฐพร ซ่อนกลิน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๘
เด็กหญิงปภัสรา จำปาทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๒๙
เด็กหญิงพิราวรรณ จันทร์เพ็ญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๔ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๐
นางสาววีรภัทรา สุดาปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๑
เด็กหญิงศรัญยา เพ็งทวี

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๒
นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์นวล

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๓
นายศุภกิจ สำรวมจิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๔
นายศุภเกียรติ สำรวมจิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๕
นางสาวสาวิตรี สมสวย

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๖
นางสาวสุชาดา เสนสาร

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๗
นางสาวสุดารัตน์ รสหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๘
นางสาวสุดารัตน์ สิริสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๓๙
นายสุทธิพจน์ แก้วหอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๐
นางสาวสุพิชชา นิตย์ลาภ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๑
เด็กหญิงสุภาพร แสนดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๒
นายอภิสิทธิ

์

ชาญรอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๓
นางสาวอารีรัตน์ สุขอนันต์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๔
นายเกษม ดาทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๕
เด็กหญิงเก็จมณี แท่นสอน

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๖
นางสาวโสภาวดี สุขพราม

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๗
นางสาวดาราธร บุญยง

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๘
นางสาวธัญญารัตน์ ดอกแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๔๙
นายปยพงษ์ เงินยวง

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๐
นางสาวพรธิดา รัตนวิชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๑
นายภัทรพันธ์ ลีประโคน

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๒
นายวรุตม์ บุญครอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๓
นายอภิชิต ทองแท้

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๔
นางสาวคณิตา นับถือสุข

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๕
นายจรูญโรจน์ ภูมิสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๖
นางสาวจุฑามาศ บุญมาทน

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๗
นางสาวชัญญานุช บูรณะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๘
นางสาวณัฐธิดา รสหอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๕๙
นางสาวณัฐพร วสุวัชร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๐
นายธีรพงษ์ สวยรูป

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๑
นางสาวบรรพตี สำราญสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๒
นางสาวพัชราพร มณีศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๓
นางสาววาสนา สันติกุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๔
นายวีรพงษ์ สร้อยเสน

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๕ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๕
นางสาวศิริวรรณ เสกแสร้ง

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๖
นางสาวสาลินี จรูญชัย

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๗
นางสาวสุดารัตน์ ชาภูวิง

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๘
นางสาวสุดารัตน์ ชูศรีพัฒน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๖๙
นายอรรถพันธ์ ยิงเชิดดี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๐
นายอำพล จุไรย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๑
นางสาวเพ็ญลดา สิงห์เหล็ก

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๒
นายนิวัฒน์ นามวัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๓
นางสาวปาณิสรา ผลแม่น

๐๑/๑๐/๒๕๓๐
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๔
นายวราวุธ อุส่าห์ดี

๒๕/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๕
นายสุพจน์ กะการดี

๑๔/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๖
เด็กหญิงอทิตยา คำสิงห์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๗
นายจักรพงศ์ ยิงชืน

่ ่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๘
นางสาวธันย์ชนก วิมลใสย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๕๙/๒๙๗๙
นายปรีชา ผักใหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายวัชรพล กล้าแข็ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๑
นางสาววันวิสา ไวยาประโคน

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๒
เด็กหญิงโสภิตา ภูมิรักษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๓
เด็กชายกายสิทธิ

์

ทรงกรด
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๔
เด็กหญิงนฤมล โชครัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๕
เด็กหญิงศศิกานต์ พันนาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๖
เด็กหญิงกณิกนันท์ วิเศษพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๗
เด็กหญิงสายชล สิงคเวหน

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๘
เด็กชายสิทธิชัย กิงกุล

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๘๙
เด็กชายอรรคพล สมบูรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงเอ็มพิกา นันทิจารย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๑
นางสาวณัฐมล บุญยิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๒
นางสาวปยะพร เชือทอง

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๓
นางสาวพินสุนทร สิงห์ซอม

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๔
นางสาวสุพัตรา สิงคเวหน

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๕
นางสาวสุพัตรา เทียงทัศน์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๖
นายกิติพงศ์ ยอดคำตัน

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๗
นางสาวญาณิศา สาธร

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๘
นางสาวกวินทรา สุดใสย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๒๙๙๙
นางสาวนิตตยา บุญกล้า

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๖ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๐
นางสาววันนิดา อุลัยพงษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๑
นางสาวอิสรีย์ ดัชถุยาวัตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๒
นางสาวแสงดาว คำเสียง

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๓
นางสาวนิภาวรรณ สุขน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๔
นางนำนิง

่

ทรงกุล
๓๑/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๕
นายประสิทธิ

์

ทองเปลว
๒๐/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๖
นางสาวปราณี หาญประโคน

๒๐/๐๗/๒๕๓๐
โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๗
นางสาวปวันรัตน์ แดงงาม

๒๙/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๘
นางมณีน้อย

พงษ์เกตุศิริพัฒนา ๐๕/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๐๙
นายสุธี แดงงาม

๒๙/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๐
นางสุพิน เสาสูง

๑๐/๐๘/๒๕๐๗
โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายภูริพัต เนตวัน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๒
เด็กหญิงณัชชา เนตวัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายกฤษณะ เล็งหา

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๔
เด็กหญิงกาญจนา เสมาชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายกิตติโชติ นันทพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๖
เด็กหญิงกุลสตรี ใจกล้า

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๗
เด็กหญิงชลธิชา วรรณโพธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงดารินทร์ ศิวิลาด

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๑๙
เด็กหญิงตรีนุช สุวิเศษ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ดีรอบ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๑
เด็กชายธนพัฒน์ มังสมบัติ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๒
เด็กหญิงนิชนันท์ มูลทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๓
เด็กหญิงนุชธิดา นิลาราช

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๔
เด็กหญิงบุษยมาส สอดศรีจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงบุษราคัม ติมุลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๖
เด็กหญิงปยพร เฉลิมรัมย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๗
เด็กหญิงปนปนัทธ์ เสริมแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๘
เด็กหญิงพนิดา มลิวัลย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๒๙
เด็กหญิงพรทิพย์ เกษหอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงพรพิมล ศิลณรงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๑
เด็กหญิงพิมมาดา สมพร้อม

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๒
นางสาวพิยดา เพ่งพิศ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๓
เด็กหญิงพิริยา นามสว่าง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๔
เด็กหญิงภานุชนาถ บุญมาก

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๗ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๕
เด็กหญิงมาริษา เฉลียวไวย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๖
เด็กหญิงลัดดา ชนะชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๗
เด็กหญิงวรรณิษา บูรณะ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๘
เด็กหญิงวริษา บุญระวัง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๓๙
เด็กหญิงศศิวิมล มะลิงาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงสวรรยา เอิบบุญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๑
เด็กหญิงสุชาดา รุ่งมงคล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงสุทธิดา เสาแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๓
นางสาวอัญชนา อินสำราญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๔
เด็กหญิงเนตรนภา บรรณการ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงแก้วมณี สุวรรณรินทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงไพลิน เย็นสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๗
นางสาวกมลชนก สตาเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๘
นางสาวกฤติมา โนนคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๔๙
นางสาวจินดารัตน์ จำรูญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๐
นางสาวชมมณี สิมมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๑
นางสาวชลธิชา ชุนกล้า

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๒
นางสาวณัฐพร ใจงาม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๓
นางสาวนิตยา อรุณถิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๔
นางสาวประภาภรณ์ ขุมทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๕
นางสาวปราณี ผาลุธรรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๖
นางสาวปยฉัตร บุญอุ่น

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๗
นางสาวพรรณวิภา ศรีวิลาศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๘
นางสาวพรรณิกา จำปาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๕๙
นางสาวพรสกุล มังสมบัติ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๐
นางสาวภณิดา น่าชม

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๑
นางสาวภัทราวดี ตราชู

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๒
นางสาวภูริชญา ครอบทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๓
นางสาวมนต์ธิกา ภูตาเลิศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๔
นางสาววรรณิศา สาสุภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๕
นางสาววราพร บุตรงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๖
นางสาววราภรณ์ สตาเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๗
นางสาววรินดา สมยศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๘
นางสาววาสนา บรรลุสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๖๙
นางสาวศศิตา นาคงาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๘ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๐
นางสาวสาริญา จารัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๑
นางสาวสุดาพร นับงาม

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๒
นางสาวสุดารัตน์ สุระการ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๓
นางสาวสุนิสา ทองลาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๔
นางสาวสุพรรษา สุขประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๕
นางสาวสุภิตา ชมเหิม

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๖
นางสาวอมรรัตน์ เสาชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๗
นายอรรถพร วุฒิพันธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๘
นางสาวเกศรินทร์ จินดารัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๗๙
นายธีรภัทร เหมือดขุนทด

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๐
นางสาวนิลาวัลย์ เสาวคนธ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๑
นายกฤษฎา สุขดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๒
นางสาวกันยา มีบุตรดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๓
นางสาวขวัญจิรา แก้วสวย

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๔
นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๕
นางสาวชนิดา มันยืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๖
นายธนดล เชือมาก

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๗
นายธวัชชัย จันนุบิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๘
นางสาวนุชจรินทร์ เชมศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๘๙
นางสาวนำทิพย์ เถือนถำ

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๐
นางสาวบุปผา รัตนะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๑
นางสาวปนัดดา โสรวัลย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๒
นางสาววราภรณ์ นามวิเศษ

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๓
นายวารุต โยงรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๔
นางสาววิจิตรา คลังฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๕
นางสาววิมล ทองคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๖
นางสาววิศสุนีย์ เฉยกลาง

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๗
นางสาวศรัญญา วิธีดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๘
นางสาวศิริวรรณ ใยเมือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๐๙๙
นางสาวสมฤดี ศรีทอง

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๐
นางสาวสหทัย นาคพิพัฒน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๑
นางสาวสายรุ้ง โยยรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๒
นางสาวสิริรัตน์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๓
นางสาวสิริลักษณ์ จันต้น

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๔
นางสาวสิริวรรณ มันยืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๙ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๕
นายสุริยา ไชยราช

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๖
นางสาวสุวารินทร์ นิพรรัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๗
นางสาวอารีญา เติมสุข

๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๘
นางสาวอารียา พวงเพชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๐๙
นางสาวอินทุอร เจริญยิง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๐
นางสาวอินทุอร โสมี

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๑
นางสาวอโณชา ฉุนกล้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๒
เด็กหญิงนิตยา ศรีสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วสว่าง

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๔
เด็กหญิงทิฆัมพร มหัตกุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๕
เด็กหญิงปทมา ยอดทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๖
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เผ่าทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๗
เด็กชายสันติชัย มันยืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๘
เด็กหญิงเจนจิรา ตุ้มนาค

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๑๙
นายกิตติธัช สมยิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๐
นางสาวชลิดา สมยิง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๑
นางสาวชุติมณฑน์ มวลทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๒
นางสาวธิดารัตน์ สดใส

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๓
นางสาวพรสวรรค์ ใสแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๔
นางสาวรัชดาภรณ์ แปนดวงเนตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา ดีนาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๖
นางสาวอนงค์ภัทร์ ชืนบาน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๗
นางสาวอรุณี ใสแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๘
นางสาวโสรยา สาละ

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๒๙
นางสาวกาญจนา บุญสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๐
นายณัฐดนัย ทองสิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๑
นายภูวมินทร์ โกสิลา

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๒
นายสุนทร สุตลาวดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๓
นางสาวสุรดา บุญเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๔
นายเฉลิมชัย ฉุนกล้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๕
นางสาวกัลยา มันยืน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๖
นางสาวจริญญา สตาเจริญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๗
นางสาวจันทกานต์ ทองลาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๘
นางสาวจารุวรรณ เจือบุญ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๓๙
นางสาวชนากานต์ แก้วม่วง

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๐ / ๙๒

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๐
นางสาวณัฐมล สมนาม

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๑
นางสาวดวงกมล ใสยิง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๒
นางสาวนฤมล บุญคง

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๓
นางสาวนิรมล ทรหาญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๔
นางสาวปณิตตา หมายดี

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๕
นางสาวประดับดาว ด้วงโท

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๖
นางสาวปยธิดา สำนักนิตย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๗
นางสาวปยาณัฐ ใจแม่น

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๘
นางสาวพิมพา ทุนาบาน

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๔๙
นางสาวมยุรี มันยืน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๐
นางสาวสุดารัตน์ ศรีลำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๑
นางสาวสุพัตรา มันยืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๒
นายอดิเทพ ภาวิสิทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๓
นางสาวอนุศรา ดาปง

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๔
นางสาวเนตรชนก ก้านอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๕
นางสาวเพ็ญนภา บุญเจือ

๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๖
เด็กหญิงจีรนันท์ บุญหนัก

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๗
เด็กหญิงปยธิดา บุญไทย

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงโชติรส สว่างภพ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๕๙/๓๑๕๙
เด็กหญิงพัชนิดา สวัสดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๐
เด็กหญิงจิรนันท์ ธิคำมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๑
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ปดถาสาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โลนุช

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๓
เด็กหญิงจิตฤดี บุญเต็ม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๔
เด็กหญิงจินตนา สมัญญา

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๕
เด็กหญิงจิรากาญจ์ รินทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๖
เด็กหญิงจุฑามาศ สอนชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๗
เด็กชายฉัตรมงคล สิมาจารย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๘
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เหลียมมะณี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๖๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ บุตรดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงพรชิตา สระทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๑
เด็กหญิงภัทราวดี วาสะศิริ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๒
เด็กหญิงภาณุมาศ บุญเต็ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๓
เด็กหญิงวาสนา ภาคพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๔
เด็กหญิงศานันทินี เรราช

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๕
เด็กหญิงสุนันทรา สมัญญา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๖
เด็กหญิงสุนิดา พิลากุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๗
เด็กหญิงสุพิณญา สมงาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๘
เด็กชายอภิศักดิดา

์

บุญเต็ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๗๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญเต็ม

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๐
นางนวลจันทร์ รังทอง

๑๖/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๑
นางบุปผารัตน์ สันทาลุนัย

๒๐/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๒
นางสาวปนมณี อมรกุลสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๓
นางพัณณิตา ธุอินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๔
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๕
นางลัดดาวัลย์ สุมาลุย์

๐๙/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๖
นายว่องไว ธุอินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๗
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๑๓

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๘
นางอุดม กำมนาฏ

๒๖/๐๔/๒๕๐๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๖๕๙/๓๑๘๙
เด็กหญิงจันจิรา ยางสุข

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงปยธิดา ศรีชนะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๑
เด็กชายรัชชนันทร์ พรมดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๒
เด็กชายสหภาพ ยางสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๓
เด็กหญิงอฐิติยา ขุมทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา เรือนทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๕
เด็กหญิงทัศนา จิตรสุภาพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๖
เด็กชายปฏิภาณ ปนนอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๗
เด็กหญิงศศิวิมล พวงทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๘
เด็กหญิงอรยา เมืองไทย

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๕๙/๓๑๙๙
เด็กหญิงอรอุมาเทพ นิลประดับ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๖๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงอารุณี จันทร์แสง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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