
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๒๑,๑๐๗ คน ขาดสอบ ๑๐,๗๑๓ คน คงสอบ ๑๐,๓๙๔ คน สอบได้ ๙,๕๑๕ คน สอบตก ๘๗๙ คน (๙๑.๕๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงกณิศา รัมพณีนิล

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงกนกจันทร์ กระจัดภัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกนิษฐา อุปถัมภ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงกมนชนก ทองอ่วมใหญ่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงกมลชนก เทพบุรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกรภัทร์ ก้านเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงกัญญาภัค ผิวผัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุภิมารส

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงคันธรส ออกรัมย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงจิดาภา สิทธิยศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงจินตหรา นับถือดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงจิราภา มุ่งงาม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงชญากาณฑ์ บุญมะยา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงชนิษฐา สารทอน

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงฐิดาพร เติมสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงทิพวรรณ อนุไวยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงธนาวดี เกษรบัว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงธมนวรรณ นิคาโม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงธัญชนก ยืนยง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงนพวรรณ มุมทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงนัฐยา ทุยไธสง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงนัทธมน สายไทย

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงบุญฑริการ์ ฟนทา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงบุณฑริกา วงเวียน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงปริยาภัทร ประดับเพชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงปลายฝน แซ่เอ็ง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงพรนภัส เนียมหอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงพรรณพัชร ส่งกลินจันทร์

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงพัชรีพร นาคชาติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงพิมตะวัน พลโกษฐ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพีรดา สุขยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงภทรพรรณ ชูวา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงภัทราวดี เนือทอง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงภาสินี พิชยะสูตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงรดา เหล่าหว้าน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงรัญชิดา นิลแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงรินรชา เชือเหิม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงรินรดา สกุลบุญญาธิการ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงวรัญญา อินอุ่นโชติ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงวรัทยา เคลือนสุข

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงศรีมุก บุญรับ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงศศิกานต์ ฉุนกล้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงศิรดา เสมอดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงศุภศรี คงชืนจิตร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุชาดา หาญเสมอ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ พูนมาก

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงสุภาวดี แย้มปู

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงอนันตชา ทองใบ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงอภิสรา นิลรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงอารดา ขันถม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงอาริสา ทับวันนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ แก้วยศ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงอุษา บุญเกิด

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงกชกร คมคาย

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงกนกพร สุพรรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงกนกวรรณ อุดมทวี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงกนิษฐา รักชาติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงกมลฉันท์ บุญมะยา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ สารเพ็ชร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายกฤติธี ยุพการณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงกฤติมา ผมทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงกวินนา นิยมเหมาะ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงกัญญา บุญเชิด

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงกิตติพร ทบแป

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายกิตติวัฒน์ จันทร์เพ็ญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงกุลิสรา ชิณภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงกุสุมา ภัตธินัญมลา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงขวัญข้าว ฉัตรธนาธรรม

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ตาชูชาติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย แท่นแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงจณิสตา ชนามุยา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงจรรยารักษ์ ศรีธีรประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงจันทกานต์ ขันถม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงจันทิมา ทองนำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงจันทิมา หมายจันทร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงจิณห์นิภา พิมพ์เพราะ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงจิราพร กับทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เกษรนวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เครืองวิชา

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียมวงค์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หอมเนียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงชญาดา ชัยมงคล

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายชินทัต จินดาศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงชุติมา เฟองทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงญาณัฐฉรา รัตนวงกต

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงฐิตวันต์ โอชรัมย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุขอุ้ม

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงฐิติวรรณ สมเปน

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงณญาดา บุญสาลี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงณปภัช คุณนิธิภากูร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงณปภัช ใต้เมืองปาก

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงณภัสภรณ์ สำรวมจิต

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงณัฐกฤตา ปรากฏกล้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา แกมกล้า

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บุตรเพชร

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงณัฐธิยา วันลักษณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงณัฐพร แซ่จิว

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์โท

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงณิชากร สกุลศิริไพบูลย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงณิชาภัทร วิเศษ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงตวงพร ศรีโพธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงทัดดาว คงกล้า

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สุนทร

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงธัญมน เยาวลักษณ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงธิพิมพร ยุยืน

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงธีรญารัตน์ เจือจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ หมายทวี

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงนนลณีย์ อุกฤษฏ์สิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ โพธิขาว

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงนริศรา ชุมกลาง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงนรีกานต์ ควรหาญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงนัทธพร บุญศักดาพร

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงนันท์นภัส สามใจ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงนิชานันท์ วิภูมิตสิตสกุล

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงนิศานาถ บุญร่วม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์สุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงนุชนาฏ วีรผาติวัฒน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงบุญญานันท์ ชมบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงบุษยมาส กรวยทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงปฏิมากร คงวัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงปภาวี สามารถ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงปวีณา หม่อมกระโทก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงปณฑารีย์ พะสุรัมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กหญิงปาณิศา สถิตอุตสาหกร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงพรชิตา ดัชถุยาวัตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงพรทิพย์ พูนเขตกิจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงพรประภา มีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงพรพิมล มะลิงาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงพรศิริ หล่าเพีย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงพรสินี เสาทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงพริมา แซ่แต้

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๓ เด็กหญิงพลอยประภา
ริวทอง

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงพวงเพชร ทองใบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายพสิษฐ์ จิรัฐติกาลกุลเวท

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงพัชรพรรณ ปญญาเอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายพิทยุตม์ กิงแก้ว

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสุรักษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงพิมพ์พิศา ธรรมเทียง

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ลดา บุญโสดากร

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ศรกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงพิยดา กมลรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงภคมน เนตรอนุวัฒน์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงภรทิพย์ ติราวรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงภัคทภรณ์ รักษาศิล

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายภัฏพนธ์ ดวงรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงภาวิณีย์ วสุกุลพิพัฒน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงมติมนต์ พลสา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงมนัญชยา ขันสาคร

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงรสิตา มณีลำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงรัตนาวดี มะยุรา

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงฤทัยภัสสร์ พงษ์ปยานุรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กหญิงลลิตา คงสกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงลลิตา สมหมาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงวนิดา กำลังมาก

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงวรันธร พิมพ์จันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงวรินธร พลศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงวรินธร เยาวลักษณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงวันวิสา ศรีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงวาสิทธิฐี

์

พัดพรหม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงวิชิตา วาพัดไทย

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงวิทิดา ชมบุญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงวิภารัตน์ มาลีหวล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงวิมลวรรณ ปญญาเหลือ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงวิรัญชณา พึงตน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงวิลาสินี น้อยหลุบเลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงวิลาสินี บัวศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงศรัญญา ดีสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงศรัณยา จำปาดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงศลิษา สืบเพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงศลิษา อุตทูน

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงศศิธร บูรณ์เจริญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงศศิธร สาพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงศิรดา บุญสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงศิริมา สุขตาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงสวพร ทาเวียง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงสาริศา งามแสง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงสิมิลัน ทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กหญิงสิรภัทร เหลียมดี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงสิริกุล เลือนทอง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงสิรินภา ใบแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงสิริพิชญ์ โสภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงสิริยากร ตอนสันเทียะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงสิริวิมล บุญเสริม

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงสิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงสุชัญญา วัฒนานุสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงสุนิสา สุขประจำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงสุนิสา อุปถัมภ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงสุพรรษา แซ่อุย

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุพิชชา บุญงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุภัสสรา อังกาพย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงสุรภา พนารินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุวพิชญ์ ปานแปลง

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงหทัยชนก มงคล

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงอนัญญา ภูเฉลิม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงอนัญญา โตมะสูงเนิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงอนินธิกา หวังดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กหญิงอภิญญา เขียวหวาน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริสงวน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงอรปรียา พรหมบุตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงอริสา ระย้างาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงอัจฉรา เยิงรัมย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอัญชลิกา นามวัฒน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วเรือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงอินทร์ปรียา อินแปน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงเกร็ดแก้ว คงเร่งดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา สำคัญยิง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงเจริญพงค์ สุขเอิบ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงเจริญศรี โสรกนิษฐ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงเบญญาภา บุญคุ้ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายเศรษฐิกรณ์ วงษ์วรรณวิทย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงแพรขวัญ สุระภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงกชกร สุบินดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงกนกพร สุภาภา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงกนกพร เลาหพงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงกรกนก เชาว์ชอบ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงกวินทิพย์ มีภูงา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงกัญจนพร วงศ์กัญญา

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดียิง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขตลอด

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงกัญญาภัค สกุลนามรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เปรียบดีสุด

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เหิมหัก

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงกันตา ประทีปธนากร

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงกัลยภรณ์ สมบูรณ์ดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงการะเกต สายบุตร

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงกุลฑีรา ผ่องพรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงกุลนันทน์ เหมแดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงกุสุมา คำสมศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงขวัญหทัย กระสันดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงจณิสตา โอชารส

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายจตุรภัทร จันทร์เกษม

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงจนิสตา สถิตอุตสาหกร

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงจริยา พรหมคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงจารีญา ผลแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงจิณห์นิภา จึงสถาปตย์ชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงจิณห์นิภา พิทักษ์ทรายทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงจิดาภา ศรีนิล

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงจิตติกานต์ พิมพ์น้อย

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงจินตนา นับงาม

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงจิรภัทร คณะชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายจิรภัทร ทัพพันธ์ชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงจิราพัชร สายชุมดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงจุฬา วงอุดม

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงชญานิกา คำสิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงชนิตา ชาญชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงชนินาถ ชีวินบุญอนันต์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กหญิงชลธิชา สมงาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงชลลดา โจมรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงชลิตา ชาวบัวขาว

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงชุติธิดา พิมพ์ทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงฐิดาพร เบญจกรณี

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงฐิตาภา ยศวิจิตรไพศาล

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงณญาดา สังลาย

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงณภัทร ธนารัตน์ปทมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงณภัทรา เปย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงณหทัย นวฤกษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงณัฐกมล เหลาซือ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงณัฐชา กลมเกลียว

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๑
เด็กหญิงณัฐญาดา นามสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ข่อยพานิชย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เหมาะตัว

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ คงชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๕
เด็กหญิงณัฐพร เจริญผล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงณัฐริกา แถบทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงณัฐวดี หอมหวล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงณิษา คีรีกุลสิทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงดวงทิพย์ เสนกระจาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงดัลลัชวรรณ บุญสอน

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงดารภา บุญตะนัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงทัชชามา สืบสาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงทัศพร เทศแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ มะวิญธร

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายทิเบตบดี บำรุงแคว้น

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๖
เด็กชายธนพนธ์ กองโกย

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๗
เด็กหญิงธนัญญา คำทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๘
เด็กหญิงธนาภา ศรีไทย

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงธนาภา สาระพิมพ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงธัชพรรณ จิตคงธรรม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงธัญทิพ เพียรขุนทด

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญเย็น

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงธัญสิริ ยิงได้ชม

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงธันยพร เพ็ชรรุ่ง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงธีราภรณ์ ชัยวงค์แสน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงนงนภัส หวังสม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงนฉัตร ริวศรี

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงนภัสสร วงชารี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๘๙
เด็กหญิงนฤมล มีแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงนลินนิภา เชิดสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงนันทชพร แก่นอินทร์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงนันทิญา คิดกล้า

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขสมาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงนาถนภา มุ่งสันติ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงนารถลดา สารสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงนิลดา เร่งพิมาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงบัณฑิตา สกุลนามรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงบุญญิสา พรรณงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงบุษกรกนก พรมลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงบุษรากร คิดอยู่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงปภานันท์ บัวสาย

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงปรมาภรณ์ แก้วสุจริต

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๓ เด็กหญิงประภาวรรณ
ประทัด

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๔ เด็กหญิงประไพพรรณ
ทองภู

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงปรัศนีย์ บุญมาก

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงปรัสรา เชิดสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงปรียาภัทร อิฐไธสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงปวรรัตน์ ไชยรัตน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงปยธิดา รสชาติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงปยวรรณ นนตะพันธุ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กหญิงปยาพัชร แซ่เตียว

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงปุณยนุช หวังกลุ่มกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงปุณยภา เมินดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงปุณยาพร ชาวสวน

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงปุณิกา ฝอยจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กหญิงพนิดา เสาะสิทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กหญิงพรชิตา สิริรจน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงพรณัชฌา นึกมัน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงพรพินธุ์ กระจายศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงพรพิมล จารัตน์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงพรรณญาดา พันธ์พงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงพรรณธร ศรีนาคา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงพรีสา สกุลมาศวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน เวียงเลิศ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงพัชรนันท์ จงใจงาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงพัชราวลัย ทองหล่อ

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงพันวรรษา บุญหวาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงพิชชาพร ดีอ้อม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมานิตย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พิมล สนศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สันทัยพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงพิศตะวัน พิลารัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายพีรวิชญ์ ยงยิงหาญ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงภคพร แอบเงิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงภวรัญชน์ จันทร์คำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงภัณทิรา เรืองธรรมนันทะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงภัทชา พนมพานทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงภัทรนันท์ มาลาลำ

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ วรรณโพธิกลาง

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงภัทรา รัชตภูษิต

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงภัทราพร แก่นพิทักษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงมณฐกานต์ คำจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงมณฑณา เกลียวแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงมัลติกา ขันธุรา

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงมาริษา วิเศษวิสัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงมโนชา ประชากูล

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กหญิงรมย์นลิน สมิงภู่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงรมิดา อินทร์ทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงระพีพัฒน์ ศรีพรชัยเจริญ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงรัญชน์ ลิมถวิล

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงรัฐญาพร เปรียบสม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงรินรดา จงปตนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชัยสอ

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงลักษิกา ไทยยิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงลีน่า เหลือมลำ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กหญิงวรวลัญช์ นับงาม

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงวรัชสิรี ชัยรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรไชย

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายวัชรพล ทองมาก

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ระดมสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงวีราภรณ์ มุ่งสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงวุฒิพัจธ์ สีระสาร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงศลิษา วิเศษยา

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงศศิธร หล้าลำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงศศินา ศุภนาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงศิรประภา บุญสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงศิริกัญญา ลิมปเวชรักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงศิรินทิพย์ บำเพ็ญดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงศิรินภา คงอุตส่าห์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงศิรินภา ใจรัมย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงศิริระดา โมกหอม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ สิงบุดดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงศิวลักษณ์ สีลาดเลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงศุภกานต์ บุญรอด

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงศุภกานต์ พยัฆษา

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงสลิลรัตน์ กิตติวีรวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายสังขกร ดวงใจดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงสิริยากร โพธินิล

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงสุชาดา หฤทัยถาวร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายบุตร

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุธิตา คำภานุ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงสุนิสา สงวนดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงสุภานัน เรืองสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุมิตรา ศรีโกตะเพชร

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงสุรัตน์วดี จินดาศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงสุวัฒนา พรหมมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงอจลญา พนารักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงอภิญญา ทีอุปมา

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงอภิวันท์ ชมดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงอรัญญา ซือสัตย์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ศรีดาพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงอรุโนทัย จุ้ยม่วงศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๓ เด็กหญิงอัญธนกาญจน์
ยามบุญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงอารยา วิมุตกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงอารียา พาชืน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงอิศราพร ปญญาธานี

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงอ้อนตะวัน ศิริม่วง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงเกตน์วริญญ์ คลายทุกข์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงเนตรนรี เรืองไทย

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงเบญญาพร เทียมวิจิตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงเมษิณีย์ เหลืองรุ่งรัศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงเรืองรอง ยิงเรงเริง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงแพรทอง สุนทร

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงแพรวรุ่ง แกมกล้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงแพรวา สำนักนิตย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงแอนฟลด์ ภาคพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงโชติมา แก่นอินทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงโยษิตา ดีสาห่าง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายไชยศิริ โอษฐ์งาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๐
นายกฤติพงษ์ ฉิมมาลี

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงกัญฒิชา สุขนึก

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๒
นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๓
นางสาวขวัญชนก เสาเวียง

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๔
นางสาวจันทร์จิรา เหลือดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงจารุวรรณ คชพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงจิตตรัตน์ สุขวาสนะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๗
นางสาวจิตรา รัตนชัยจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงจิรนันท์ บุญอาษา

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๑๙
นางสาวจิรวะดี เนียมมณี

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๐
นายจิรวัฒน์ รักพวกกลาง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๑
นายจิรายุ โอธินทรยุทธ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๒
นางสาวจุฬารัตน์ ศิริชู

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๓
นางสาวชนิตา พันอิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๔
นางสาวชยาภรณ์ ใจงาม

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๕
นางสาวชลดา โกดหอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงชลลดา โอรสรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๗
นางสาวชาลิสา เจริญศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๘
นางสาวชืนชนก

่

ปุยะติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๒๙
นางสาวชุติกาญจน์ อุปการกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๐
นางสาวซาร่า สุขสีเด่น

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๑
นางสาวญาณิศา ภูลี

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๒
นางสาวฏารชา วรรณโสภา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๓
นายฐนพงศ์ สิงหพรพงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๔
นางสาวฐิติกานต์ จันทร์ทะนี

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๕
นางสาวฐิติพร หงษ์วุธ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงฐิพากร เล่าเรือง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กหญิงณัชชา จันทนมัฎฐะ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงณัชชา ปุยะติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๓๙
นางสาวณัชชา วรังคณากุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงณัฏฐฑีรา จันทเขต

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๑
นางสาวณัฐชยา จินดาดำรงเวช

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงณัฐชยาพร กองสนัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ คูณวัฒนาพงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๔
นางสาวณัฐธิดา ทันวัน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูมิสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๖
นางสาวณัฐพร เปรียบยิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๗
นางสาวณัฐรุจา จารุรัศมีวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๘
นางสาวณัทธนา สุทธิยานุช

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๔๙
นางสาวณิชากร แสนกล้า

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๐
นายดนุสรณ์ ทองเรือง

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายทรัพย์หิรัณย์ สกุลมาศวงศ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงทอฝน ศรีทับทิม

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายทัศนพงศ์ ธานีวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ตังจิตเพียรโชค

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๕
นางสาวธนาภา วีรผาติวัฒน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๖
นางสาวธัญญามาศ บูรณ์เจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๗
นางสาวธัญนิภา เชือเดิม

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๘
นางสาวธัญรดี จันชารี

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๕๙
นางสาวธัญสุดา บุราคร

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงธันยพร พรมไธสง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ สังวรศีล

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงธิติมา สังวรศีล

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๓
นางสาวนภสร ศรีนาค

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๔
นางสาวนภัสสร มะลัยทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๕
นางสาวนภัสสร หฤทัยถาวร

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๖
นางสาวนริศรา หฤทัยถาวร

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๗
นางสาวนวนันท์ หวังเปน

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงนัทธมน ซุยวัฒนา

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๖๙
นางสาวนันท์นภัส เกิดกล้า

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๐
นางสาวบงกชกร จันทร์สุราช

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๑
นางสาวบุณยวีร์ คุณพรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๒
นายปฐวีกานต์ ราษีทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงปทิดา ผานิตกุลวัต

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงปนัสยา สำนักนิตย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๕
นางสาวปภัสสร ยิงได้ชม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๖
นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงปริยาภัทร ดัชถุยาวัตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๘
นางสาวปลายไหม ศรีกุลวงศ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงปวิมล บุญยศ

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๐
นางสาวปทมา หมันสาน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงปานหทัย คำภู

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๒
นางสาวปาลิตา สุขเต็ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๓
นางสาวปยาอร สุนทรสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงพนัชกร ยวงทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๕
นางสาวพนิตพร ศรีหรังไพโรจน์

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๖
นางสาวพรปวีณ์ นุตโร

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๗
นางสาวพรรณิภา ฝอยจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงพฤกษา หล่อแท้

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงพัชริดา เชยคำแหง

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๐
นางสาวพันตรี ลับโกษา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๑
นางสาวพิชชานันท์ โต๊ะงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงพิชชาภา สุขตัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๓
นางสาวพิชญา พรหมสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๔
นางสาวพิมลพัชร์ สาลีพิมพ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๕
นางสาวพิไลพรรณ เรืองโชติเสถียร

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๖
นางสาวพีรดากานต์ วงศ์วาน

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๗
นายพีรวิชญ์ วิจิตรานุวัตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๘
นางสาวภัคจิรา ศรีไลรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๔๙๙
นางสาวภัทราพร ทองนวล

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๐
นางสาวมณีรัตน์ เกิดกล้า

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๑
นางสาวมัญชรี ประชุมฉลาด

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงมาลินี ประดับสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๓
นางสาวยวิษฐา โสมเสนาะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๔
นางสาวรดาณัฐ แสนสว่าง

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงลฎาภา คลืนสนัน

่ ่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๖
นางสาวลลิตา สำนักนิตย์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงวรปรัชญ์ รัตนกำเหนิด

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๘
นางสาววรรณพร ไทยอาจ

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงวรัถยา รัตนแดงสกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายวัชรชัย วัชรกุล

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๑
นายวัชรวิชญ์ พลอาสา

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายวิศวะ โภคมณี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๓
นางสาววิสสุตา พิศวง

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๔
นางสาวศรุตา นามเคน

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๕
นางสาวศลิษา ถมปทม์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๖
นางสาวศศิกานต์ นิราศโศรก

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงศศิธร พันธ์ไผ่

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๘
นางสาวศศิพิมพ์ ลีลาเลิศพาณิชย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๑๙
นางสาวศิราพร ดัชถุยาวัตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวศุภสุตา นุใหม่

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๑
นางสาวศุภาพิชญ์ มงคลการ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงสพิชญา คำคม

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๓
นางสาวสริตา สังใส่ใจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๔
นางสาวสรินยา ไชยรินทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๕
นางสาวสายชล อุไรรัมย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงสิรดา นาคเกียว

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๗
นางสาวคณิศรา โพธินิล

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กชายบารมี คำมงคล

๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงวัตศิกา สุระชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงโชติกา ชินณะหา

๒๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงนภาพร ใจหมายดี ๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงดาวเรือง จันทอง

๑๙/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายเฉลิม ศรีพรหม ๔/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงอรวรรณ ถนอมเมือง

๒๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายศุภชัย พวงยีโถ

่

๑/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงปนสุดา บุญช่วย

๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงนิลธิรา เกือกรัมย์

๓๑/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงสุภาวดี บูรณะสมทบ

๑๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายภูริภัทร แซ่โค้ว

๒๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายภูรินทร์ แก้วราช

๒๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงผกามาศ พรธรรม

๑๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงอัปสร วรรณทวี ๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายธนภัทร บังทอง

๒๙/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงอนันตญา ปญญาเฟอง

๒๕/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงอาทิตยา นพเก้า

๒๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายบุรพล ประเสริฐ

๒๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฏฐาพร สมยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงอาภัสรา โพธิแก้ว

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงรัตนา งามยิง

่

๑๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ หวังสดุดี

๑๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายนนทณัฐ เกษรนวล

๑๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงสุทธิดา เสพสุข

๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายวีระพงษ์ ชะภูรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์

พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายวีรภัทร ศรีงาม

๑๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์
พรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายสุริยา สีสันงาม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงพรประไพ ลาธุลี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นุรินรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงสุนิสา แสงพลบ

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กชายลัญจกร พลพร้อม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงชลธิชา คงราศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระเภาว์ วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงฟาพราว ดีอยากได้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระเภาว์ วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กชายอนุจิตร สายน้อย

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระเภาว์ วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายอรรถพล มีมูซอ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระเภาว์ วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงอารยา สายน้อย

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระเภาว์ วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงจิราภา เรียบร้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายฉัตรมงคล เชิดศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงธิดาภรณ์ สำรวมจิตร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กชายธีรเทพ เพิมทรัพย์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายนนทวัฒน์ มะลิซ้อน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายนวพล นาลาผาย

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงนวินตา ยืนยง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายประกาย อภิสุนทรกุล

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายพงศธร สำรวมจิต

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายรัชชานนท์ สำรวมจิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงวริสรา มังมี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงวิจิตราภรณ์ สำโรงพล

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายสุริยา ยืนยง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายอนุวัฒน์ ก่อแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงอรณี ดาทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงอรมณียา ยืนยง

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายอัษฎา สอนหลวย

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายอัษฎายุทธ เหลียมดี

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายกฤษณะ จันที

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายณัฏฐากร ทองภูพาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายธีรภัทร สำรวมจิต

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายประวิทย์ เสาะหาได้

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายรักไทย พอกพูนดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายอนุเกล้า ลีอุต

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายเทียนชัย ก่อแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มะโนศิลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายแทนไท ก่อแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงโสรยา แสนกล้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายกัปตัน ปญญาเฟอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ ก่อแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงวาสนา เงาไพร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงวลิษา กระแสโสม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายธนากร จันทรา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายศุภโชค บันเทิงใจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงสมฤดี มันยืน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงทักษพร พะวัดทะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายสรชัย สายกระสุน

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงธนัชพร บุญมาก

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงบุษราคัม ดีประสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงภูษิตา เขือนแก้ว

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงวาสนา หอมขจร

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงอรเนตร ยืนยง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงเนตรชนก เกตละคร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายธนาวุธ มีแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงนาตยา เชิดกลิน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงปารมี เกลียวทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายวราศัย มีแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงวันดี ทนได้

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายจักรพงษ์ บูรณ์เจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยมงคล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายปฏิภาณ บุญทัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กชายพีระพล ทองเลิศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายมณีเพชร อุไรพันธ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายวิโรจน์ ยะตะโคตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายสุวัฒน์ ก่อแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงกิตติมา ยืนยง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงจีรนันท์ รัตนดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงชลิตา อัมโภชน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงบุษญา กมลวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กหญิงปฐมาวดี มะโนศิลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายภูริ ยืนยง

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงมยุริญ สำรวมจิต

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๗
นายสุนิสา วงศ์จันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายอธิชา เจริญศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กชายอนุรักษ์ เกลียวเพียร

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ เกลียวเพียร

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงประภัสสร สำรวมจิตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงพรสุภัค ก่อแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงอารยา ก่อแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๔
นางสาววิภาดา สำรวมจิต

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๕
นายสุขสวัสดิ

์

ยืนยง
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๖
นางสาวอนัญญา เรียบร้อย

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๗
นายเอกราช กระแสโสม

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๘
นางสาวขนิษฐา หัสดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๓๙
นางสาวธนัชญา คำเงิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๐
นางสาวภัสรา ประประโคน

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๑
นางสาวยุพิน บุญกลาง

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๒
นางสาวศรัญญา ก่อแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๓
นางสาวศุภลักษณ์ การัมย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๔
นายสาโรช กระแสโสม

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๕
นางสาวสุชาดา สกุลเรือง

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๖
นางสาวสุภัทรา เถกิงสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๗
นางสาวเต็มศิริ ยืนยง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๘
นางสาวเสาวลักษณ์ ก่อแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๔๙
นางสาวแอนนา บุญแตง

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๐
นางสาวนำผึง

้

ก่อแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๑
นางสาวรุ้งนภา แสนสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๒
นายอนุชา เดชรมรัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๓
นางละออ กระแสโสม

๐๖/๐๓/๒๕๐๕
โรงเรียนพญารามวิทยา วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมจิตร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงกัลยกร บุตรพราว

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงจิดาภา บุญสิงห์

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินทรศร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงฉัตรชนก เครืองทองใหญ่

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงชลธิชา คำใบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงชไมพร พันธุ์ศิริ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายณัฐกร ฤกษ์ไชย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ วงมาเกษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายณัฐพล เครืองทองใหญ่

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายธนกฤต น้อยแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายนรินทร ไชยมา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงบุญษิตา คำทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายปกรณ์ ไชยมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงประวีณา บุตรสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ ชาญรอบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพรรษา คลองตรง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงพัชรี พูนสุด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายภูธเนศ ขานเพราะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายมินธดา โครัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายรัฐพล รักษา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สิริสอย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงวรรณนิสา โสวพรรณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงวราภรณ์ นะราชรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายวันนะ วาพัดไทย

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงวาสนา เชือมาก

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงสวรส ชืนใจ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงสุวนันท์ โสวพรรณ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงสุวรรณี เจาะเหมาะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงอรุโณทัย เฉลียวยิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงเขมิกา บุญมานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กหญิงเบญจภา ทรงยินดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงไข่มุกต์ ประเสริฐศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรณศรี ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายธนกฤต ชิมประโคน

๑๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงธนพร บุญมานนท์

๒๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายอภินันท์ โสวพรรณ

๑๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงอินทิรา จริตรัมย์

๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

จันทร์ครบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงชลธิชา ปลังกลาง

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กชายณัฐพล ใจเดียว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงณิชารีย์ เรืองสุขสุด

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงถิรนันต์ วงษ์อินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายทนงศักดิ

์

แซ่ไล้
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายธัญกร พูนแสง

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงพรพนา เสาสูง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดอนสีหาไชย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สำคัญยิง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายพีระพัฒน์ ทุพรม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงวรนุช ศิริบูรณ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงวริศรา ทนเหมาะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงวิลัยพร เอ็นมาก

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุภัคพร สดมสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทร์ครบ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายเทพทัต วันทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายกุมภา สายรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายฐากูร วงศ์กนก

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายนิติพล อุ่นแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงมุตฑิตา ปลืมสุด

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงวรรณพร หมายสนิท

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงวัลย์ลดา พุ่มเกษม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงวิวาห์ แลดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายศิลา เถาว์ยา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายสุทธิรักษ์ สายชุ่มดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงสุภาวดี จงกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงหัทยา บุญทัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายอภิรัตน์ ยงทวี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมประเสริฐ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายอำนาจ เจริญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงเกตสุดา วิเชียรรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทิมขาวประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ คงไทย

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายธีรวัฒน์ สายดวง

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายธีรเดช เรียกประโคน

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงพิมพ์นภา แท่งกลาง

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายพิสิษฐ์ โยธานันท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายมาตุภูมิ ชาญนอก

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สายชุมดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายศิราวุฒิ แลดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายสุธน จันทร์ครบ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงสุนิษา ดวงมณี

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงอรพินท์ ศรีลาไลย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายกรนันท์ ชาวหันคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายกัปตัน คิดถูก

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงจันทิมา นอนวิเศษ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงณัฏฐินี สดมสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๐
นางสาวบุญยานุช เจ้าไทย

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายปยะวัฒน์ จันทร์ครบ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายพันธกานต์ วงค์ดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๓
นายภาคภูมิ อบรม

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๔
นายภานุพงศ์ บุญเพ็ง

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายวิทยากร ใจเดียว

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงศุภพร แซ่ลิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุจิตรา สุวินชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายสุธิมนต์ สืบมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายอนุวัฒน์ เหล็กศิริรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายโกวิท ทิณรัตน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงกรฎา เชือมาก

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายกัมพล ชาวสวน

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กชายก้องเกียรติ ลายทอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายคุณากร สนสี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงงามเนตร เยือรัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายจักรกฤษ ศรีลาไลย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงจารุวรรณ สุทธิมูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงจิรนันท์ คลังมณี

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ทิศนาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายจิรากร สนหอม

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายจิรายุ กลำทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายจุลจักร บ่อทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายชยากร เชือมาก

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายชยุตม์ ปรึกเงิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงชุติมา รอบคอบ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงฐิตา บุญไกร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เชือมาก

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงณัฐขมณี สุบินนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายณัฐดนัย สุบินนาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐพร คงเครือ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายณัฐภัทร สมเย็น

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายดุสิต แสนสำราญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายทวนทอง ละเริงรัมย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กชายทัศน์ไท สุขสำราญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายธนกฤต ศิลาลาย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กชายธนาธิวัฒน์ กล้าเชียว

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายธนาวุฒิ ภาคคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงธัญญาพร เถาว์ยา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงธันย์ชนก สีสวย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายธานินทร์ พูนสุด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายธิติพัทธ์ ชุยรัมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายธีรนันท์ กองทุน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ผดาเวช

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายธีรเดช สุทธะ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายนนทชัย จันทนุภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงนันทกา ดอนไชย

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงนันทภัค ทองวาว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงนับทอง หายโศรก

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กหญิงนุศรา ภาคคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงนำฝน บุญสุข

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงปภาดา ดวงภาค

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงปรียา จันทวี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงปฐธิตา หลงอุย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายปณณวัฒน์ สวัสดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายปารเมศ แก้วยก

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงปยะดา ปกกาสัง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงพรชิตา ไชยมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงพรรณธิชา สองสี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายพรเทพ สินลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายพัชรพล ทวีคง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์โสภา

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายภูวนาถ สุขใหญ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายภูวเรศ ชือมี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงมณฑิตา หนุนโชค

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงมาริศา ดวงภาค

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงมุทิตา นามบุรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงมุทิตา นาเจิมพลอย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงรัชนี เชือมาก

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงรุ่งนภา พุดชวา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ โสวพรรณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายวัชรพล สนสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงวารุณี หลอมนาค

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายวิชญะภูมิ สายกลิน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงวิสาสินี จันทร์กลิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายวีรภัทร วังคะพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายวีรสิทธิ

์

วังคะพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงศวิตา พร้อมพูน

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงศศิธร ยอดเครือ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงศศิธร สิทธิศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงศิริกันยา พวงเพ็ชร

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายศิริวัต แก้รัมย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงศุภิสรา เย็นประโคน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ฤกษ์ไชย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายสิงขร ทองดา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุชานันท์ สายส่อ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์ครบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงสุธิตา ฉัตรทัน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายสุธิราช แสนจำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงสุนิษา จันทร์สิงขะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายสุพรรณ พิมเขตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงสโรชา พันธ์ยา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงหทัยชนก ลายทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงอุษามณี ทวีพร้อม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สนสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายเขมทัต ชุมกลาง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายเจษฎา อรรคมุต

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กชายเดชาพล สายทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายเถลิงศักดิ

์

ยอดเหล็ก

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา กลีบเอ็บ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงเมธินี ฤกษ์ไชย

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงเมลิษา สว่างวงศ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงเอียมศิริ

่

คงยอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงแพรวา สุลินทาบูรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กชายไกรศรี ศิริสำราญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงกัลยา ทองวิจิตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงจันจิรา จันทะดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงจันทิมา บุญรับ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายจิรโชติ สายกลิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายฉัตรชัย พูนแสง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายณรงค์ชัย ไวเร็ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงณัชฐพัช เชียวรอบ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กหญิงณัฐธิกา แซ่ลี

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายดลรพี รัตนประทีป

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

อุทัยกร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงทัศนีย์ อาญาเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ สนสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายธนา ผิวทองหลาง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายธนาพรรณ อังกานนท์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายธนายุทธ สืบสวน

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงธิดาพร ชูชี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายธีรภัทร พิมพ์ดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายนพนันท์ ภูขำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงนฤมล พราวแดง

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงนันทิดา เจาะหมาะ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงนันท์นภัส ธาตุไพบูลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๖ เด็กหญิงบุศยาลักษณ์
หงอนทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๗ เด็กหญิงบุษราลักษณ์ ดุจจานุทัศน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายประสิทธิ

์

พงษ์พันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายปยวัฒน์ อยู่แล้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายพงศภัค สาคเรศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กชายพรรษา สุรศร

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายพัฒนพล ยางสามัญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ จริตรัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายพิทวัส สายทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไวเร็ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงพิยะดา เสมอภาค

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงฟารุ่ง อยู่เสน

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายภากร ยอดเหล็ก

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงภาวินี มีพร

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายภูวเดช สายแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงมนัสวี แก้วเลิศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายรณกร เจนทัว

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงรัตนา โกสีย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายวรกฤต ศิริสำราญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายวราวุธ ทองประดับ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กชายวรโชติ ไชยฤกษ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงวาสนา รีบเร่งดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ พานพิน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงวิลาสินี สมองรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายศรราม ชือมี

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายศิวกรณ์ สิทธิศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กชายสันติภาพ โอชรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ ปลืมสุด

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงสุธิดา สายกลิน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุธีรา วาพัดไทย

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุนันทา ชูชี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงสุภาพร สืบสวน

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุภิสรา มามีใย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายสุรชา มูลวัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงอรนภา สายชุมดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงอรยา พิศเพลิน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงอำภา สายทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายอโณทัย พิมพ์สัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายเกียรติภูมิ ดวงภาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมหวัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงเจนจิรา ไชยมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายเทิดศักดิ

์

จงกลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายเอกชัย เงินเก่า

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายไพศาล นพพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุขสุม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ไวเร็ว

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยอดเครือ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กชายจักรกริช นวลพริง

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงจินตหรา เอ็นมาก

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายชานนท์ อกกลัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายฐากูร ชูสกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายณัฐพล สุมาชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงตรีบงกช สุรศร

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายธาราพันธ์ ชือมี

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ เสียงตรง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายธีระพล เถลิงผล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายนรินทร์ คัชมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายนวมินทร์ แลดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กหญิงบุษบา สมพงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๕
นางสาวปนัดดา แลดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ โกสีนาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายมนัญชัย ทองเกลียง

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายรัตภูมิ กล้าจัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กชายฤทธิชัย ทิศนาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงลักษมี อุไรพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงศมัญญา สุขสิน

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงศสินา สิทธิศรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงศาธิณี พรมมหากุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทรงเย็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ ทนเหมาะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงอทิติยา กือรัมย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายอภิวัฒน์ สายแก้ว

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายอัฒิชัย สุรสอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายอัมรินทร์ วรรณวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา เชือมาก

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๑
นางสาวกัญญามณี ผาชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๒
นายจิรวัฒน์ นึกชอบ

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๓
นายชำนาญ พร้อมพูน

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๔
นายตะวัน นอนวิเศษ

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๕
นางสาวธิดารัตน์ ห้าวหาญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๖
นางสาวพรทิชา เสาสูง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๗
นายมังกรทอง คงสิบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๘
นางสาวอรวิภา ทุมมาตย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๔๙
นางสาวเกวลี แรงเริง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวไอยลดา สมเย็น

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๑
นายจรินทร์ จันทร์สิงห์

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๒
นายมงคล ศิริสำราญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๓
นางสาวมุธิตา วิชาเฟอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๔
นางสาวจันทร์แรม รีบเร่งดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๕
นางสรรสุณี แพงทรัพย์

๒๕/๖/๒๕๑๓
โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายจักรกริช ศรีผ่องงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทายาหอม

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กชายชาญฤทธิ

์

เนียมขุนทด
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงดอกฝาย สืบเสาะนาม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กชายธนชิต แก้วปลัง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายธีรภัทร รอบคอบ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายนฤเบศ ดวงนาค

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กหญิงปยะวรรณ ถาวร

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงพัชลดา ทองละมุล

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กหญิงวราภรณ์ พิจารณ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายวัชรพงษ์ แก่นเพชร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายวัชรินทร์ มงคลกูล

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายอนันตชัย ผนึกทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายเมธัส สังข์จันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายเมธา พันธ์พงค์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์ฝอย

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายธนา โลสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายธันวา ทิศมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายนัฐพงษ์ แพทย์มด

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงนิตยา บุญสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงปรารถนา กระแสโสม

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายผดุงพล พวงยีสุ่น

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รองสาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ขวัญชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายสิรศักดิ

์

ชมสะอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงสุชาดา สุดสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา อนุไวยา

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงสุมณฑา ศิริพุทธ

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงจิราวรรณ แสงงาม

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๖
นางสาวจีระภา เพ็ชรคีรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๗
นางสาวชฎาพรรณ เหมือนดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๘
นางสาวนฤมล อุดมทวี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงวาสิตา ราชสีห์

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๐
นางสาวศรีสุดา สุดสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๑
นางสาวสายธาร จุฬา

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงสุชาดา ปญญาเหลือ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุภิญญา นาโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงอารียา ปญญาเหลือ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา จารัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๖
นางสาวจิราวรรณ ล้อมนาค

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๗
นางสาวปาริฉัตร โปลัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๘
นางสาวพัชริกา สมัครดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๐๙๙๙
นางสาววรรณิศา ชงโค

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๐
นางสาวอัญชีรา ธุรานุช

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายณรงค์ยุทธ ถวิลสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายพงศภัค เพชรลำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงกนิษฐา สนธิรัตน์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายกฤษดา สุพรรณภพ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงกานต์สินี พอกทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงขวัญจิรา นกทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายคุณานนต์ มาตย์ภา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายคเชนทร์ชัย เศษจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงจันทิมา แก้วแบน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงจิตตมาศ แย้มดวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายดนัยเทพ ประเสริฐศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายทิวากร นาคงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กชายปราโมทย์ บุตรวงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายพงศธร ต่อแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงพรธิตา ติดใจดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงพัชราภา ดุจจานุทัศน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงภัทราวดี เขียวอ่อน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กชายภูตะวัน จันทร์เพ็ญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายมนตรี จันโท

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงยศวดี สมประดิษฐ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายฤทธิรงค์ อุ่นใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงวรรณภา แอบกล้า

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายศรายุทธ ไวยุธ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงศุภรัตน์ สองพิมพ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายสิทธิชัย กมลบูรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กหญิงสุธีรา มาลัยทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงสุภัสสร กงจักร

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายอรชูนน่า สไตเนอร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงอลิชา เสชัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงอโนทัย ไหวดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงรัตติยา ท่อนเงิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๒
นายธิปก สีนนลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๓
นางสาวอังคณา เชือมาก

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๔
นางสาวจันทร์ทิมา สายยศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๕
นายธนาวุฒิ แสงจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๖
นางสาวหรรษา วรรณทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๗
นายเนรัญ สไตเนอร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กชายกิริยา เหมือนปน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายคณาเมศ นะกุลรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา ส้มจีน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงชฎาภรณ์ มีสานุ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายชัยวัฒน์ จาบทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงฐิติมา ชัยขันตี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กชายณรงค์ธรรม กันยา

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา เหลืองรุ่งรัส

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายณัฐชนนท์ ระโส

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายธนพัฒน์ สุดสวาท

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงธัญชนก นิลภูมิ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงปณัฐฐา ดอกคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงปริมประภา จงเอือกลาง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงปรียา เวทวิทยากิจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กหญิงปาจรีย์ สมหมาย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายพงศกร อินทนิตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงพัชรี เข็มแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงมยุรฉัตร ทวีเกิด

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กหญิงรสธร คิดกล้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมมี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กชายวรศักดิ

์

ขาวดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายวรเมธ ชมภูพืน

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กหญิงวัชรินทร์ ทวีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงศุภกานต์ มีแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงสิรินยา รุ่งเรือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงสุพรรษา บำรุงชือ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงอรกานต์ ผลเกิด

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงอาทิตตยา ลอดทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงอินทิรา สง่างาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ พึงพันธ์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายเด่นชัย คิดชนะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายเสนีย์ พูนแสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายไถง เชือมาก

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เรียบร้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นวลละออง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ มีโชค

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ราชครู

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายกวีศิลป อุ่นจิต

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายกอบศักดิ

์

แสนสำราญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงกัญญาภัค นุเคราะห์

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงกัญญาภัค แผ่นจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กองทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงกัญณิกา พรหมสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๒ เด็กหญิงกันยาลักษณ์
นิสังรัมย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ สมคะเณย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงกิตวภา จันทร์ศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

จันทรจำนง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงขวัญฤดี ช่อมะลิ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงขวัญฤดี ปะนะพุทโต

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กชายคมกริช ดอกคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงจันทิกา สมยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงจันทิมา ตินานพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงจันทิมา ประสานสุข

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงจันธิรา พงษ์พัฒนสกุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงจิตรลดา ประดับ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายจิรพัฒน์ เจาะใจดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงจิรวรรณ ประภาสัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

แก่นเดียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ โสฬส

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงจิราวรรณ โกรัมย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ บัวแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจุฑามาส ศรีมาลา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กหญิงฉัตรชนก แก้วสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงฉัตราพร เครือวัลย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงฉัทรกาญจน์ เกิดครบ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายชนะภัย สายบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กหญิงชนินธร แย้มชู

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ อยู่ยอด

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงชาลิสา รอดโพธิทอง

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กหญิงญาดา ยอดรักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายฐิติกร สุระถาวร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงฐิติมา รอบคอบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๑
เด็กหญิงฐิติมา แก้วงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๒
เด็กหญิงณัฐณิชา แหวนวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๓
เด็กชายณัฐพงศ์ ตนกลาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ทรงศรีสด

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๕
เด็กชายณัฐพล บุญงาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๖
เด็กชายณัฐยศ สุขอยู่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๗
เด็กหญิงณัฐรดา จิตงาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๘
เด็กหญิงณัฐริกา ศิริไสย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๑๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กล้าหาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายดรันภพ บัวเกตุ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๑
เด็กหญิงดลพร คำพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๒
เด็กหญิงดาวฟา ศรีระอุดม

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๓
เด็กชายทิวา ดุมนิล

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงทิวาพร คิดสำเร็จ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๕
เด็กชายธณรัฐ เพียรชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๖
เด็กหญิงธนพร สุดาจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๗
เด็กหญิงธนัญชนก ผลจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๘
เด็กชายธัชตะวัน กมลบูรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๒๙
เด็กชายธัญญากรณ์ อมาตยกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ ณ ลำพูน

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๑
เด็กหญิงธัญย์ชนก พากเพียร

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๒
เด็กหญิงธีตา พัฒศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๓
เด็กชายธีรเดช สง่างาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๔
เด็กชายธีรเทพ แท่นดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๕
เด็กหญิงนภสร วิชานันท์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๖
เด็กชายนราธิป ชมชืนชู

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๗
เด็กหญิงนริศรา จงชนะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทวีฉลาด

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๓๙
เด็กหญิงนันทิดา จงพินิจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงนันทิยา นามงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๑
เด็กหญิงนันธิกานต์ ยินดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ ชวนชุมกัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๓
เด็กหญิงนำทิพย์ สุดสัมฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๔
เด็กชายบดินทร์ บัวสาย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๕
เด็กหญิงบุญณิศา จะเย็นรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๖
เด็กชายปกรณ์ มีพร

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๗
เด็กหญิงปนัดดา หมายสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๘
เด็กชายประสิทธิ

์

ก่อแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๔๙
เด็กชายปรีชา ปุตุมาจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กหญิงปอร์รัช สงวนชือ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๑
เด็กหญิงปณชญา เจียงอนันต์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงปานตะวัน ช่อมะลิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๓
เด็กหญิงปยพร วรดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๔
เด็กชายพรชัย พืนนวล

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๕
เด็กหญิงพรพิมล ลำดับมาก

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๖
เด็กหญิงพรวษา สุนทร

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๗
เด็กชายพลกฤต พิมพ์ทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๘
เด็กชายพันธกานต์ กองทุน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๕๙
เด็กชายพันธ์แสง เกษรบัว

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงพิมมณี เสริมบุญเพิมสุข

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๑
เด็กหญิงพิไลพร คลายโศก

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๒
เด็กชายพีรพงษ์ ฉายแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๓
เด็กหญิงฟาชนิการ์ กิงก้านจันทร์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๔
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ แก้วมาก

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๕
เด็กหญิงภัทรมน สระศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นามภักดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ แก้วหล่อ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงมัลลิกา สอนใจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๖๙
เด็กหญิงมาริษา ท่าระ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงมาลิศา บังทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๑
เด็กชายยุทธพันธ์ อินทะสอน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๒
เด็กหญิงรังสิมันตุ์ เด่นดวง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๓
เด็กหญิงรำพา กรีติยุตานนท์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๔
เด็กหญิงรุ่งรุจี มีแยบ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทะชาลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๖
เด็กหญิงวนิชญา สัตบุตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๗
เด็กหญิงวรรณภา ใจมัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๘
เด็กชายวรากร พิมพ์ดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๗๙
เด็กชายวรโชติ วลัยศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กชายวสุ อัมพุช

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๑
เด็กชายวสุธร เจริญสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๒
เด็กชายวัชรพล เหลาทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๓
เด็กหญิงวันวิสา ปรากฎหาญ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๔
เด็กชายวาคิม อินสองใจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๕
เด็กหญิงวารี หอมหวล

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๖
เด็กชายวิรุฬห์ เชือสาย

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๗
เด็กชายวุฒิพงศ์ สุนทรวรพจน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๘
เด็กชายวุฒิไกร ชาวสวน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๘๙
เด็กชายศนิ ศุภวิรุตย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กชายศรัณย์ ผิวอ้วน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๑
เด็กหญิงศศิธร ระย้าทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๒
เด็กหญิงศศินา ศรีแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๓
เด็กหญิงศศิวิมล ใบเงิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๔
เด็กหญิงศิรินภา แก้วมา

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๕
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีอุดม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๖
เด็กชายศุภกร อรจันทน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๗
เด็กชายศุภกร แจหุงเครือ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๘
เด็กชายศุภเชษฐ์ ท้าวแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๑๙๙
เด็กชายสธน วรรณศิริ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงสมฤดี ผดุงศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายสมาน หมายมัน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงสาธิดา แก้วตา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงสาริณี อำน้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กหญิงสาวิตรี จงพินิจ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายสิทธา ศรีแก้วนำใส

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายสิทธิชัย เย็นแย้ม

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ เรียบร้อย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงสิรภัทร เสาสูง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุนทรา

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงสุชานาถ พาพินิจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ นุสายรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๒
เด็กหญิงสุทธิดา สมเปน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๓
เด็กหญิงสุทธิรัตน์ สุขร่วม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๔
เด็กหญิงสุธาริณี จันทร์ปรุง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๕
เด็กหญิงสุธิดา สถิตสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๖
เด็กชายสุธินันท์ นภาคเวช

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๗
เด็กหญิงสุภักษร สุบินนาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๘
เด็กหญิงสุภักษร เติมงาม

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๑๙
เด็กหญิงสุวิมล กลินดี

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงอทิตยา ได้รอดดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๑
เด็กชายอธิวัฒน์ ภูมิเพ็ง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๒
เด็กชายอนันต์ หมายสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๓
เด็กหญิงอรจิรา นามเขต

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๔
เด็กหญิงอรพรรณ ฉัตรทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๕
เด็กหญิงอริสา บุญรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๖
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ดีด้วยมี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๗
เด็กหญิงอังคณา สุรัจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๘
เด็กหญิงอานียา ประดวงชือ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๒๙
เด็กหญิงอารีญา

พัตราภรณ์วิโรจน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายอิงครัตน์ พูนกล้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๑
เด็กหญิงอินทิรา แต่งงาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๒
เด็กหญิงเกษแก้ว เขียวอ่อน

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงเครือหยก กองสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงเปรมฤดี สุดอุดม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๕
เด็กชายเปยมศักดิ

์

บานเย็น
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๖
เด็กชายเมธัส งามแพง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๗
เด็กชายเวชพิสิฐ สุขจิต

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๘
เด็กหญิงเสาวณีย์ เถาตะกู

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ซ่อมทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีละพรม

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๑
เด็กชายเอกราช บูรณ์เจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๒
เด็กหญิงแพรไหม ดวงจุด

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๓
เด็กชายโสรัจจ์ ปกเขตานัง

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๔
เด็กหญิงกนกพร ไหวดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๕
เด็กหญิงกมลพรรณ ฉลาด

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๖
เด็กชายกรวิชญ์ โสสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๗
เด็กชายกรวิวัฒน์ บุญทวี

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๘
เด็กชายกฤตวัฒน์ พูดชอบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๔๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สงวนนาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กหญิงกัลยาณี ฉลาดดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๑
เด็กหญิงกิตติยา บุญลอย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงกิติยาพร ผดุงกิจพิพัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๓
เด็กหญิงกุลณีย์ ชูรัตน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๔
เด็กชายก้องธรณี พุ่มพวง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงขวัญจิรา จับไหวดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๖
เด็กหญิงขวัญฤดี ทองดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๗
เด็กชายครรชิต ชามาศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๘
เด็กชายจักริน พระงาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๕๙
เด็กหญิงจันดาเพชร โตเหล็ก

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงจันทรพิมพ์ ยารัมย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๑
เด็กชายจิรวัฒน์ นาดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๒
เด็กหญิงจีรวรรณ เจือจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขวัญมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๔
เด็กหญิงจุไรรัตน์ พระวัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๕
เด็กชายฉลองศักดิ

์

นิยมสวน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๖
เด็กหญิงชนัญญา ถวิลสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๗
เด็กชายชลธี ชาบุรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๘
เด็กหญิงชลลดา เอียมสะอาด

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๖๙
เด็กหญิงชลวิภา สุทธิสนธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายชัชวาล ประพันธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๑
เด็กชายชานนท์ โอษฐงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๒
เด็กชายชาลเก้ กาญจนวาหะ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๓
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ปดิงอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๔
นางสาวณัฐธิกานต์ จงมังคัง

่ ่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แฮะประโคน

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๖
เด็กหญิงณัฐภัทร สำนักนิตย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เสพสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๘
เด็กชายดนุสรณ์ อึงกล้า

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๗๙
เด็กชายดนุสรณ์ เงางาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายต่อพล เหรียญธีรศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๑
เด็กหญิงต้นกล้า สิงห์คูณ

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๒
เด็กชายถิรวัฒน์ คงศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๓
เด็กชายทรงพล มณีคำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๔
เด็กชายทวีบุญ บุญทวี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๕
เด็กชายทวีรัช พอกพูน

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๖
เด็กหญิงทักษพร ชมชืนดี

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๗
เด็กชายทินภัทร เหมาเหมาะดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๘
เด็กชายธนกร ศรีสด

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๘๙
เด็กชายธนภัทธ์ บริบูรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงธนาพร คิดดีจริง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๑
เด็กชายธวัชชัย ยอดพรหม

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๒
เด็กชายธีรพงษ์ วังคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๓
เด็กชายธีรภัทร บุญทัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๔
เด็กชายธีรภัทร์

คมคายหล่อนจำปา ๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

โทนเอียม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๖
เด็กชายธีรัช ปลิวไธสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๗
เด็กชายนครินทร์ ชนะงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๘
เด็กหญิงนงนภัส คำนวล

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๒๙๙
เด็กชายนพรัตน์ สำรวมจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงนภัสสร บูรณะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงนริศรา เกลียวทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงนลินี เวทวิทยากิจ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงนันทพร เนียมแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงนันธิดา หวายเครือ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายนิติภูมิ โสภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ เปล่งชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายบุญเทพ คงเอกลักษณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงบุษบา โสภิณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๐๙
นางสาวปณาลี บุญเผย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายปภิณวิทย์ วัตรงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๑
เด็กหญิงปลายฟา สืบสันต์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๒
เด็กหญิงปทมา สมานกล้า

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๓
เด็กหญิงผกามาศ มาลาฝอย

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๔
เด็กชายพงศกร พรจำศิล

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๕
เด็กชายพชรกร แววดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงพรพิมล เหมือนถวิล

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๗
เด็กหญิงพรรณภูษา อัปกาญจน์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๘
เด็กหญิงพรรณวดี นิลแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๑๙
เด็กหญิงพรรษกร โททอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายพัชรพล พวงยีโถ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๑
เด็กชายพัชระ สุปงคลัด

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ โสฬส

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๓
เด็กชายพัดยศ วรรณศิริ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๔
เด็กชายพิษณุพงศ์ พระไวย

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๕
เด็กชายพิสิษฐ์ เอียมสะอาด

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๖
เด็กชายพูนศักดิ

์

เนินแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๗
เด็กหญิงภัคจิรา ปานสัน

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๘
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทาเกษม

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๒๙
เด็กชายภาณุพันธ์ วิเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ พูนผล

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๑
เด็กชายภูมิรัตน์ แพงเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๒
เด็กหญิงมณทรา วรรณศิริ

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๓
เด็กหญิงมินทร์ตรา สุขสมาน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๔
เด็กชายวรกุล ทนงดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๕
เด็กหญิงวราพร บุญก้อน

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๖
เด็กชายวราพล พิศลืม

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๗
เด็กชายวราวุฒิ ศรีจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๘
เด็กหญิงวริศรา อ่อนนะนัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๓๙
เด็กชายวัชรพล สัตบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๐
นางสาวศิขริน กาทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ สวัสดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๒
เด็กชายศิวัช ปะโนรัมย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๓
เด็กชายศุภกร ลืมพิศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๔
เด็กชายศุภัทรศักดิ

์

ว่าเร็วดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๕
เด็กชายสิบทิศ โอกระโทก

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๖
เด็กชายสิรวิชญ์ สงวนศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๗
เด็กหญิงสิริยากร ผสมสี

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๘
เด็กหญิงสุฑาพร อินทร์ผล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๔๙
เด็กชายสุทน สร้อยทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุนิดา โครัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๑
เด็กหญิงสุนิภา บุญชอบ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๒
เด็กหญิงสุนิสา หมายสำราญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๓
เด็กหญิงสุพัดตรา ประวาสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๔
เด็กชายสุภัทรชัย บุตรสาลี

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๕
เด็กหญิงสุภัสสร พวงลัดดา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๖
เด็กหญิงสุภัสสร โต๊ะคำมณี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๗
เด็กหญิงสุวิมล สมานโสร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๘
เด็กชายอนรรถ นกพรหม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๕๙
เด็กชายอนันตกานต์ กำจัดภัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กชายอนุภัทร เห็นสุข

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๑
เด็กหญิงอภัสรา อินทนิตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไชยมงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๓
เด็กชายอรปรียา ทะนะอ้น

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๔
เด็กหญิงอรพิมล เผือกแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๕
เด็กหญิงอรรัมภา บุตรสีตะราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๖
เด็กชายอัษฎาวุธ ผิวงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๗
เด็กหญิงอาทิตยา หล้าธรรม

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๘
เด็กหญิงเกตุวรา สำเริง

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๖๙
เด็กหญิงเกศิณีย์ สุรพัตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงเกศแก้ว แจ่มใส

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๑
เด็กชายเดชาวัฒน์ เจริญศิริ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงเพชรชมพู พันทุม

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๓
เด็กชายโชนแสง พืนนวล

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๔
เด็กหญิงไอริน นวนประโคน

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๕
นางสาวกนกพร รัฐสมุทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๖
นางสาวกมลทิพย์ หอมสมบัติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๗
นางสาวกัณฑิฌา จงเอือกลาง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๘
นางสาวกิงแก้ว

่

หมืนถลา

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๗๙
นางสาวกุลวัลย์ จันทีนอก

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๐
นางสาวจรัสแสง ศรีระษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๑
นายจารุวัฒน์ ทอยถาว

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๒
นางสาวจินตนา สมดัง

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๓
นางสาวจุฑารัตน์ ออกดีเลิศ

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๔
นางสาวชนะฤดี ยุนหา

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๕
นายชัยณรงค์ เกสรนวล

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๖
นายชายันต์ สิงคนิภา

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๗
เด็กหญิงณัฐชยา เลขาโชค

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๘
นายณัฐดนัย สุขยืน

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๘๙
นายณัฐดนัย ใสแจ่ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๑
นายณัฐพงษ์ คำเสียง

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๒
นายณัฐสิทธิ

์

ทอนสูงเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๓
นางสาวณิญาติการ คงสุข

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๔
นายธรรมนูญ ประเมินชัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๕
นายธวัชชัย บรรเทิงใจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๖
นางสาวธัญญลักษณ์ นึกเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๗
นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนสุวรรณ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๘
เด็กชายธีระวัฒน์ เลิศสกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๓๙๙
นางสาวนาตยา พันธ์โกศล

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๐
นางสาวนิศารัตน์ ดียิง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๑
นางสาวบุญยานุช ทรงสำเร็จ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๒
นายบุรินทร์ ถูกขนาดดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายปฐวีกาญจน์ ชนะชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๔
นางสาวปานไพลิน คำมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๕
นางสาวพรสวรรค์ ผลวัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายพลวิชญ์ คงทวี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๗
นายภานุพงษ์ เกษรชืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงรฐกร จินดาศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๐๙
นางสาวรัชนีกรณ์ รชตะวรานุพงศ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงรุ่งฟา เกษรบัว

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๑
เด็กหญิงลักษณา ไชยกาล

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๒
นางสาววรนุช งามเด่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๓
นายวรายุทธ พันสุเภาดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๔
นายวุฒิพงษ์ เมืองไทย

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๕
นายศรายุทธ สุขสมาน

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๖
นางสาวศิริพร บุตรสาลี

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๗
นางสาวศิริพร สุขเอียม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๘
นางสาวศิริลักษณ์ ดวงใจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๑๙
นางสาวศิริวรรณ ปญญายงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๐
นางสาวศุภลักษณ์ คมคาย

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๑
นายสิทธิชัย หอมจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๒
นายสิทธิศักดิ

์

ทองศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๓
นางสาวสิริระ ธิจักร

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๔
นางสาวสุภัค สังข์ลาย

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๕
นางสาวสุมาพร สะเดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๖
เด็กหญิงอรนภา ตรงใจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๗
นางสาวอารียา ไท้สุวรรณ

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๘
นางสาวเจนจิรา พุกทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๒๙
นางสาวเดือนเพ็ญ ดอกประทุม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายเถลิงเกียรติ คนึงเพียร

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๑
เด็กหญิงเนือทอง

้

ประเทศสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๒
นางสาวเบญจวรรณ ยิงมีอยู่

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๓
นางสาวกรรณิการ์ เกตุธาตุ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๔
นางสาวกาญจนา อุตธูร

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๕
นายกิตติพัทธ์ ยืนยง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๖
นายกิตติศักดิ

์

ทีรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๗
นางสาวจารุวรรณ ใจบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๘
นายจิตรกร อมรสิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๓๙
นางสาวจินตนา โกรธกล้า

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๐
นายจิราศักดิ

์

เจียมรัมย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๑
นางสาวจุฑามาศ ขาวงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๒
นายจุฬาโมกข์ สมพล

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๓
นางสาวชญาดา จันทร์โสภา

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๔
นางสาวชนนิกานต์ ปานทุ่ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๕
นางสาวชลธิชา ชินแก้ว

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๖
นางสาวชลลดา กลัวพิมาย

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๗
นายณัฐวัฒน์ แสงสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๘
นางสาวณัฐสุดา นิมนวล

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๔๙
นางสาวดารารัตน์ พันธ์จันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๐
นายทัตพงศ์ ประเมินชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๑
นายธนวัฒน์ โรจน์ศักดิศรี

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๒
นางสาวธิดา ทันเพราะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๓
นางสาวนิลญา ดวงแก้ว

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๔
นางสาวนีรนุช เจือจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๕
นางสาวนุชจรี ชาขุนทด

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๖
นางสาวนำทิพย์ ตอนตามรัมย์

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๗
นายบุญยืน สุขตาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๘
นายบุณยกร สมัครสมาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๕๙
นางสาวปนัดดา เชือเหิม

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๐
นางสาวประวีณา เสาพึงดี

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๑
นางสาวปยะธิดา พันเทศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๒
นายพงศกร คงดวงดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๓
นายพรหมบดินทร์ ข้าวจ้าว

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๔
นางสาวพัชราภรณ์ กะสมรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๕
นางสาวภัทราพร พาสวัสดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๖
นายภูชิต สว่างจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๗
นายภูวนัย ยอดสุรินทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๘
นายยงธเนศ ภาคภูมิ

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๖๙
นายรักษ์ไทย มีธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๐
นางสาวลักษณา สมคะเนย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๑
นางสาววรรณพร รุ่งเรือง

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๒
นางสาววรรณวิสา สุดจำนงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๓
นางสาววริตา สุขแสวง

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๔
นายศาสตรา สุดที

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๕
นางสาวศิริพร ลายสน

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๖
นายศุภชัย มิถุนดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๗
นายสมชาย อุตธูร

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๘
นายสันติวัฒน์ ประเมินชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๗๙
นางสาวสายนำ ประกอบดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๐
นายสืบสกุล จูฑะพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๑
นางสาวสุดารัตน์ อ่อนสกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๒
นางสาวสุมินตรา พรมมี

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๓
นายสุรศักดิ

์

ง่อยจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๔
นางสาวอรพิม หอมดอกพุธ

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๕
นางสาวอรวรรณ ศรีชะอุ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๖
นางสาวอรอนงค์ เรียบร้อย

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๗
นายอัครชัย พลสิมมา

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๘
นายอัครเดช นิพันธ์รัมย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๘๙
นางสาวอารียาพร พืนนวล

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๐
นางสาวเกวลิน สุบินยัง

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๑
นายเนติวิทย์ ธนรสหอม

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๒
นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๓
นางสาวเพิมทรัพย์

่

แปะทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๔
นางสาวเพ็ญนภา จงผสม

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๕
นายเสฎฐวุฒิ สุขจิต

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๖
นางสาวเสาวลักษณ์ เคนคำพา

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๗
นางสาวไข่ขวัญ อะมอน

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๘
นางสาวกนกพร เกิดลาภ

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๔๙๙
นางสาวกนิษฐา ห่อทรัพย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๐
นายกฤษฎา

เหลืองเดชานุรักษ์ ๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๑
นางสาวกัญญารัตน์ กว้างขวาง

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๒
นายจักรพันธ์ นิลม่วง

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๓
นางสาวจันทร์ทิพย์ รัตนะรัก

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๔
นางสาวจันทร์ธิมา บุญมาก

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๕
นางสาวจิราภรณ์ โฉมงาม

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๖
นายชัชชวิน ปาประโคน

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๗
นายณรงค์เดช ทิงสุข

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๘
นายณัฐพร ดนเสมอ

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๐๙
นายดนุพร ขยันกสิกรรม

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๐
นายทรงวิชย์ นาคสุก

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๑
นางสาวทักษพร เชิดสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๒
นางสาวทัศณา สมภูงา

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๓
นายธนศักดิ

์

กำรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๔
นางสาวธิดารัตน์ ขาวดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๕
นางสาวธิดารัตน์ บุตรโสภา

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๖
นางสาวนภัสวรรณ จิตหาญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๗
นายบุญชัย สาพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๘
นายบุญพิทักษ์ ฝอยจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๑๙
นางสาวปาริฉัตร โสฬส

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๐
นางสาวพรทิพย์ นพเก้า

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๑
นางสาวภัสรา อินวงสา

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๒
นายภาคิณ โอธินทรยุทธ

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๓
นางสาวมณฑิกา ใจเสงียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๔
นายมินทกานต์ มะลิทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๕
นางสาวมุทิตา โพธิวัง

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๖
นางสาวรัชดาภรณ์ สุขสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๗
นายวรัญชัย แพงทรัพย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๘
นางสาววันวิสา อาภาประสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๒๙
นางสาววารุณี ศิริเวช

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๐
นายวิทวัส หิตายะโส

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๑
นายวีรพงศ์ รวงผึง

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๒
นายศราวุฒิ มีแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๓
นางสาวศิริวรรณ วิเชียรรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๔
นางสาวศุทธินี ห่อทรัพย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๕
นายศุภณัฐ ไกรวงษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๖
นางสาวสวรินทร์ ลำดวนหอม

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๗
นายสิทธิศักดิ

์

แข็งแรง
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๘
นางสาวสุดารัตน์ บัวศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๓๙
นางสาวสุดาวรรณ ชาวสวน

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๐
นางสาวสุทธิดา ถะเกิงสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๑
นางสาวอรอนงค์ ปุตุมาจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๒
นางสาวอัจฉราพร หวังสุดดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๓
นางสาวอัชฌาภรณ์ ปรีชาศาสตร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๔
นายอัษฎาวุธ วงค์สา

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๕
นางสาวเจนจิรา ใจเสงียม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๖
นายเจษฎากร นพพิบูลย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๗
นางกฤตพร คำนุ

๑๙/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แซ่หวอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๔๙
เด็กชายชาคริต พรหมบุตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงจิดาภา ยืนยาว

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๑
เด็กหญิงนริศรา สร้อยทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๒
เด็กชายประหยัด ยงยุท

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๓
เด็กหญิงพรรภษา แช่มรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชาติเหิม

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงวรรณิภา บัวผัน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๖
เด็กหญิงวันวิสา แสงตะวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๗
เด็กชายศรันย์ กัณระโน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๘
เด็กหญิงสุภาพร เรืองชัย

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๕๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทะกนก

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงอรอนงค์ มิรัมย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๑
เด็กหญิงอาทิตยา พระนอนเขต

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๒
เด็กหญิงเกศินี ชวนชุมกัน

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๓
เด็กหญิงไพลิน หวังสุดดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๔
นางสาวธัญญา นรุนรัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๕
นายพรสวรรค์ สุดอุดม

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๖
นางสาวสุพรรณี ชะราชรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๗
นายอดิศร ธีระวิทย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๘
นายปรมินทร์ ชรองรัมย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๖๙
นายพิมพ์ดาว ทองพา

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๐
นายศักดิกรินทร์

์

ศัตรูพินาศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๑
นายสมบัติ สุขวิเศษ

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๒
นางสาวสุนิสา สายยู

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๓
นายเปยมศักดิ

์

เสียมจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๔
นางมณีรัตน์ ศรีโยธี

๑๗/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๕
นางสาวศรัญย์ภัสส์ วารินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๑๒
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๖
นางสุรภา ถูกคะเนย์

๐๖/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๗
นางอักษรา นวลแสง

๑๗/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๘
เด็กชายกิตตินันท์ สร่ายหอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงพรนภัส สายแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงเสาวภา มาลัยหอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๑
เด็กหญิงจันทนิภา ท่อนทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๒
เด็กหญิงจุฑามาศ มีแยบ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๓
เด็กชายณัฐพล มาไสตะคุ

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๔
เด็กหญิงธารทิพย์ พยัคศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๕
เด็กหญิงนำทิพย์ เลขนอก

๑๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๖
เด็กหญิงวิไลทรัพย์ มีคม

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ โฉมศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ โกฎแสง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๘๙
เด็กหญิงเกศฎา มียิง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ งามเด่น

๐๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๑
เด็กชายพงศ์ภัค เสาะสืบงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๒
เด็กชายเทิดศักดิ

์

เรืองสุขสุด

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๓
เด็กชายธีรพงศ์ ศรีบุญเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๔
เด็กหญิงปุณณาสา แสนเมือง

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๕
เด็กหญิงพรนภา ภูมิไสว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๖
เด็กหญิงรุ่งปยะดา เสยกระโทก

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๗
เด็กหญิงวรินยา จันทร์จำรัส

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๘
เด็กชายสุรชัย ใจองอาจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๕๙๙
เด็กชายชินวัฒน์ สิงห์เถือน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายดนัยกฤต จันทะโสม

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายปณณธร เห็นถูก

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงวีณา ภูมิไสว

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

สารนิม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายอวิรุธ ปญญาเปรียว

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๕
นางสาวพรนภา โหมฮึก ๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๖
นายอนุชา พลวัฒน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๗
นางสาวเมธาวี ใจมน

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๘
นางสาวกาญจนา พรมแพง

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๐๙
นางสาวกุลยา ฆ้องเกิด

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๐
นางสาวจุนันฐิดา แจ่มใส

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๑
นางสาวชนม์นิภา สุบรรนาจ

๒๖/๐๕/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๒
นางสาวชมพูนุช พิศาลเอก

๑๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๓
นายณัฐภัทร สนิทฉัตร

๑๙/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๔
นางสาวนารีประภา สุวรรณบุผา

๑๑/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๕
นางสาวประภาวดี แสนกล้า

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๖
นายพงศธร ปกการัง

๑๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๗
นายรัตน์ภิรมย์ ประนามะสา

๑/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๘
นางสาววิมลรัตน์ สำราญใจ

๑๘/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๑๙
นางสาวศิริภา ภูแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๐
นายสิริวัฒน์ ธนพชรรัชน์

๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๑
นางสาวอัมรา ตอรบรัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๒
นางสาวแพรวนภา กลินกล้า

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๓
นางสาวเกษมณี เกษละคร

๒๗/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๔
นางสาวปทมา โพธิพุ่ม

์

๒๓/๑๑/๒๕๒๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๕
เด็กหญิงดาวิภา อดุลย์รัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๖
เด็กชายธนศักดิ

์

บังคะดารา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๗
เด็กชายบุญธวัช ดอกจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๘
เด็กหญิงพาฝน แก้วสมนึก

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๒๙
เด็กหญิงภิญญาดา แสนสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงสุภาพร ศิริมูล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๑
เด็กหญิงกชกร ศรีละพรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๒
เด็กหญิงกมลวรรณ โสพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองเปง

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๔
เด็กชายจักรินทร์ การกระสัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๕
เด็กหญิงจันทิรา วสุวัชร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๖
เด็กชายจิระศักดิ

์

ผสมกล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๗
เด็กหญิงชนิดา แก้วใส

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๘
เด็กชายชนุดม มังละมูล

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๓๙
เด็กหญิงชุติมา ดีสม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ งาหอม

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ หนาแน่น

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คู่หมืนไวย

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๓
เด็กชายถนอมศักดิ

์

ผมทระ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

จิตรเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๕
เด็กชายธนกร พรหมทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๖
เด็กชายธนวัฒน์ พะนอนเขต

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๗
เด็กชายธิชานนท์ ครองชืน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีดาแต้ม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๔๙
เด็กหญิงนภัสสร ไชยถา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กหญิงนันธิดา ถวิลสุข

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๑
เด็กหญิงนิภาพร โพธิศรี

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๒
เด็กหญิงนำทิพย์ โนนกลาง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๓
เด็กชายบุญนำ เทศนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๔
เด็กหญิงบุษบา สังข์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๕
เด็กชายปกรณ์ พะนอนเขต

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๖
เด็กชายปริญญา พะนอนเขต

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๗
เด็กหญิงพรทิพย์ สายสอน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๘
เด็กหญิงพรธิดา พูนดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๕๙
เด็กหญิงพรพรรณ โสภัณฑ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายพัลลภ ภูแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๑
เด็กชายพิชิตชัย จันทร์ชุลี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๒
เด็กหญิงฟารุ่ง พะนอนเขต

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๓
เด็กชายมงคล พาสุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๔
เด็กหญิงมนทิชา มาวัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๕
เด็กหญิงวรรณภา บุญพรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๖
เด็กชายวีระพงษ์ สืบสวน

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ช่อมะลิ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๘
เด็กชายศักรินทร์ แช่มช้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๖๙
เด็กหญิงสกุณา คุณวงศ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายสรนันท์ กาสินพิลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๑
เด็กชายสรวิศ แก้วสมนึก

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงสุธรรมมา ไชยยา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทุมเพ็ญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๔
เด็กหญิงอรทัย นะราชรัมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๕
เด็กหญิงอริสา อยู่เย็น

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๖
เด็กหญิงอาทิตยา บัวหอม

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๗
เด็กหญิงอุทุมพร แสงมณี

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๘
เด็กหญิงเกศินี เปนดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๗๙
เด็กชายเฉลิมชัย โนนกลาง

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงเบญจมาศ ยิงมี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๑
เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์จันทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๒
เด็กหญิงชลธิชา ครองชืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๓
เด็กชายดัสกร บัวทองดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๔
เด็กหญิงทัศนีย์ บุหงา

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๕
เด็กชายธนกฤต หองแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๖
เด็กหญิงธนัญญา ศรีบุญไชย

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๗
เด็กชายธนาวุฒิ พะนอนเขต

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๘
เด็กหญิงธิติญา นามเย็น

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๘๙
เด็กชายธีรภัทร์ สงฆ์พัฒน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายพงศกร ยิงมี

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ นิโรรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๒
เด็กหญิงยุพารัตน์ จันทาศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๓
เด็กหญิงวรรณิดา ระลึกมี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๔
เด็กหญิงวาริน จักสาร

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๕
เด็กหญิงวิชุดา ฤกษ์ดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๖
เด็กชายวุฒิชัย พรหมสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๗
เด็กชายศราวุธ โสภัณฑ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๘
เด็กหญิงศิริพร ควรกล้า

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๖๙๙
เด็กหญิงศุทธหทัย ประวัติพร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ คำเงิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงสาธิดา พวงศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กหญิงสุธิชา คำสุมาลี

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายสุนทร สมหมาย

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงสุนารี โนนกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงสุวรรณนา น้อยหา

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายอนวัฒน์ บุญมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายอนันตพงษ์ ลายทอง

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ยิงมี

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายเจษฎา บุตรโสภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงเมสิยา สวนสอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๑
นางสาวจันทร์ทิพย์ ชูจิตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๒
นางสาวปนัดดา สมสวย

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๓
นายภานุวัฒน์ ลาดคูบอน

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๔
นายยศพล สุขรอบ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๕
นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญฤกษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๖
เด็กชายศักนรินทร์ บูรณเจริญศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๗
เด็กหญิงสุวนันท์ เกษรนวล

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๘
นายอภิชิต บุญลำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๑๙
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

เขียนโคกกรวด
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๐
นางสาวไพลิน เกิดบุตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๑
นางสาวกชกร พะนอนเขต

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๒
นางสาวกรกนก ใส้เสือ

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๓
นางสาวจีรวรรณ จงมีสัตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๔
นายพิษณุ มาวัน

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๕
นายพีรพล เลิศสกุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๖
นายพีรพัฒน์ เมืองจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๗
นางสาวมนัสวี ศรีแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๘
นางสาวลลิตา สระแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๒๙
นางสาววิภาวรรณ ขันติวงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๐
นางสาวศศินิภา ทาบัญศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๑
นางสาวศศินี พิมพ์จันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๒
นางสาวศิริวรรณ บุหงา

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๓
นางสาวสุชาดา เกือกรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๔
นางสาวสุภาวดี ทองปญญา

๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๕
นายอัครเดช สุขร่วม

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๖
นายอัมรินทร์ ไชยยา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๗
นางสาวอุษา ขันติวงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๘
นางสาวเกศมณี จิตอนุกูล

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๓๙
นางสาวเกษแก้ว มาลาทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๐
นายเฉลิมเกียรติ สืบสวน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๑
นางสาวจามจุรี ช่อมะลิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๒
นางสาวจิราภรณ์ ถวิลสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๓
นางสาวญาติมา ประเสริฐสังข์

๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๔
นายธวัชชัย สุขเสริม

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๕
นางสาวนิสา ชมสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๖
นายภานุวัฒน์ พาสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๗
นางสาวมะลิวัลย์ ตันนอก

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๘
นายศราวุธ สุขร่วม

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๔๙
นายศักดิพล

์

ศรีแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๐
นางสาวสุกานดา ยิงมี

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๑
นางสาวหนึงฤทัย

่

บุตรโสภา
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๒
นางสาวอาภาพร พวงมอญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๓
นายแทนไท เนียมตู้

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๔
นายสรรเพชร ศรีทอง

๐๗/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๕
เด็กหญิงกมลชนก สาคร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๖
เด็กหญิงกัญญชนก มีสิทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๗
เด็กหญิงจรรยารัตน์ พอกเพิมดี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๘
เด็กชายจักรภัทร สมศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๕๙
เด็กหญิงจันทรามาศ สงครามศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงจัสมินท์ โพธิบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ แหวนหล่อ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๒
เด็กชายชญานิน แสนเพือน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๓
เด็กหญิงชลลดา สุจินพรัหม

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๔
เด็กชายชาคริต ชูเชิด

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๕
เด็กหญิงชเนตตี เวียงสิมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๖
เด็กชายณฐกร ยืนยิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หอมกลิน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๘
เด็กชายณัฐกมล คหะวงษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๖๙
เด็กหญิงณัฐติกานต์ แซ่ไหล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงณัฐพร มุติโสม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๑
เด็กชายณัฐพร วงศ์สุนทร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๒
เด็กชายณัฐภัทร แสนกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๓
เด็กชายทิวากร เชืออภัย

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๔
เด็กชายธราเทพ ไม้หอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๑ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๕
เด็กหญิงธันยธรณ์ สรวงเทพ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๖
เด็กชายนนทกร ชัยประโคน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๗
เด็กชายนพดล ผ้าผิวดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๘
เด็กหญิงนริสา จงยาว

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๗๙
เด็กชายนิติธร กระแสโสม

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงนำฝน กระโจมทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๑
เด็กหญิงปนัดดา พืนนวล

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๒
เด็กชายปรมัติ อุ่นใจ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๓
เด็กชายปรัชญา เสาทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๔
เด็กชายปรเมษฐ์ พิมพ์กลาง

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๕
เด็กหญิงปยะฎา ดาศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๖
เด็กชายปุณยวัจน์ ทองนรินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๗
เด็กชายพงศ์เพชร โพธิสาธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๘
เด็กหญิงพัชราภา เลิศสกุล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๘๙
เด็กหญิงพัชริดา ไพคำนาม

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กหญิงพิมลพรรณ สีผุย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๑
เด็กหญิงพิมลวรรณ ทวีเหลือ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๒
เด็กชายพิเชษฐ์ ถนอมมาก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๓
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ คุ้มจัน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๔
เด็กหญิงมนสิชา อินัง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๕
เด็กชายมีนกร มังกร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๖
เด็กหญิงวรรณิษา พระงาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๗
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปาวะรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๘
เด็กชายวิศรุต แก้วพินิจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๗๙๙
เด็กหญิงวีสวัสดิ

์

พรมวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายศรณ์ศาสตร์ ก่อแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงศศิธร ชูจิตต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ดีเลิศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายศุภชัย พลชลี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กชายสืบ ชอบรู้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงสุธิมา เอียมสะอาด

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงสุภาวดี จบหล้า

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายสุวัฒน์ พวงขจร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กชายอนุภัทร สมรูป

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กชายอภิชิต เข็มเพชร

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายอัครพล ศรีดา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๑
เด็กหญิงอาซาริยาห์ ทาเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา เขียวงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๓
เด็กชายอิทธิพัทธ ศรีสนันวงษ์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๔
เด็กหญิงเกศรากร ปญตะยัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๕
เด็กชายโสภณวิชญ์ รัตนกำเหนิด

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๖
เด็กชายไกรฤกษ์ กรวยทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๗
เด็กหญิงไข่มุก กุลรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๘
เด็กหญิงกนกกาญจน์ เพ็งชวด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๑๙
เด็กหญิงกนกธร สวนงาม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีภา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สุกิมานิล

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยิงรุ่งโรจน์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๓
เด็กหญิงกมลพรรณ พวงสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ชินทอง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๕
เด็กชายกรณ์นราพงศ์

สมบูรณ์การ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๖
เด็กชายกฤชธีภพ ไหมทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๗
เด็กชายกฤตภาส อ่อนศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๘
เด็กชายกฤติภูมิ พิศโสระ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๒๙
เด็กหญิงกฤติมา ศรีมาลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายกฤษฎา ยิงได้ชม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงกฤษฎีกา สีดา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๒
เด็กชายกฤษณพนธ์ พุ่มพวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๓
เด็กชายกัณณพงศ์ พวงสด

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๔
เด็กชายกันติทัต แสนทวีสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๕
เด็กหญิงกัลยณัฐ ดวงศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๖
เด็กชายกิจพุฒิพงษ์ บุญอัศวโชค

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๗
เด็กชายกิตติภณ พืชทองหลาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๘
เด็กชายกิติศักดิ

์

เหมาะตัว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๓๙
เด็กหญิงกีรดา เบญจมาศ

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กชายกีรติ ร่าเริงยิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

มีงามดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๒
เด็กหญิงขวัญศรี แก้วลอย

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๓
เด็กชายคมสัน แก้วม่วง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๔
เด็กชายคริสต์มาส สุรเสน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๓ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๕
เด็กหญิงคัมภีรพรรณ วิเศษยา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๖
เด็กหญิงคีตภัทร จงงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๗
เด็กหญิงคีรีแอน

่

แกลลาเกอร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๘
เด็กหญิงจณิสตา นามสว่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๔๙
เด็กชายจตุรพร จันทมัตตุการ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๑
เด็กชายจักรกฤษ ทองคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๒
เด็กชายจักรี จุลเกษร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๓
เด็กหญิงจันทกานต์ มณฑาทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๔
เด็กหญิงจารุวรรณ แร้วกระโทก

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๕
เด็กหญิงจิณัฐตา พิศเพลิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๖
เด็กหญิงจิตราพร บุตรดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๗
เด็กชายจิรพัฒน์ ชัยฉลาด

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ยอดชลูด

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๕๙
เด็กชายจิรศักดิ

์

ผดุงดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายจิรัฎฐ์ ดำบัว

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๑
เด็กชายจิรายุ ลีตระกูล

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๒
เด็กหญิงจิราวดี เหมือนวาจา

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ช่องงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ทะกาเนนะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๕
เด็กหญิงจุฑามาศ ทิพยเนตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๖
เด็กหญิงจุฑาวรรณ ปะกิระตา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๗
เด็กชายจุลจักร จิโรจยนตรกิจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๘
เด็กชายจุลเดช สิงห์มณี

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๖๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองหล่อ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ เสนาะเสียง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๑
เด็กหญิงชนัญชิดา ภาวสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๒
เด็กชายชนินทร์ ไหมทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๓
เด็กชายชลชาต โชติช่วง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๔
เด็กชายชาคริต เสาวยงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๕
เด็กชายชาตภาณุ วราจิตติชัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๖
เด็กชายชานนท์ ชุ่มนาเสียว

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๗
เด็กชายชิตพล ผู้สมเก่า

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๘
เด็กชายชีวธันย์ คำมุงคุณ

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๗๙
เด็กหญิงชุติธิดา บัวเชย

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๔ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายญาณภัทร นารัมย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๑
เด็กชายญาณวัฒน์ สมอ่อน

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๒
เด็กหญิงฐานัชฌา ตามพร

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ จรัสใส

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๔
เด็กชายฐิติพงศ์ ยุทธนาพิเชษฐ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๕
เด็กหญิงฐิติพร เกษรนวล

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๖
เด็กชายฐิติพันธ์ ภัคบุญเพิม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๗
เด็กชายฐิติวัสส์ ทีงาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๘
เด็กหญิงฐิมากร พยาชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๘๙
เด็กชายณพิชญ์ จิตหนักแน่น

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงณภัสวรรณ ศาลางาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๑
เด็กชายณรงค์กร จันทร์สุพัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๒
เด็กชายณรงค์เกียรติ บูรณะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๓
เด็กหญิงณัชชา อรรถสกุลรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๔
เด็กชายณัชพล โสตศิริ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๕
เด็กหญิงณัฎฐา ทับมะเริง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๖
เด็กหญิงณัฐกมล ดีเลิศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๗
เด็กชายณัฐชนน ปุกไธสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๘
เด็กหญิงณัฐณิชา เสือแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๘๙๙
เด็กชายณัฐติภัทร แววแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายณัฐนนท์ พรมไธสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญทวี

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิเงิน

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กชายณัฐพล หลวงโย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายณัฐภูมินทร์ มานุจำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ เตยังรัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศุภลักษณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงณัฐสุดา เนียมหอม

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายณัฐเดช หุ่นสำราญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กหญิงณิชากมล เสาสูง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร ลอยทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๒
เด็กหญิงดวงใจ ชาวนา

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๓
เด็กชายดิเรก นึกชนะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๔
เด็กชายดุลยวัต เสาวรัจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๕ / ๒๗๓
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สร ๔๕๕๙/๑๙๑๕
เด็กหญิงติยาภรณ์ พาเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๖
เด็กหญิงถิรดา ปญญาเอก

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๗
เด็กชายถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๘
เด็กหญิงทรายวรินทร์

สมส่วน
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๑๙
เด็กชายทักษิณ เกษจรัล

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายทัตพงศ์ กะการดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๑
เด็กชายทัตพงษ์ จันทร์มณี

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๒
เด็กชายทัพพ์เทพ กิงมณี

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๓
เด็กชายทินภัท ทองแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๔
เด็กหญิงทิพปภา อะนะรัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๕
เด็กชายทิพากร โลกนิยม

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๖
เด็กชายธงชัย คงศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๗
เด็กชายธนกร ฉิมกูล

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๘
เด็กชายธนธรณ์ ทองนำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๒๙
เด็กชายธนนท์ ยุกต์วัฒนพงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายธนพนธ์ เจาะดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๑
เด็กชายธนพล สุภาษา

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๒
เด็กชายธนภัทร ฉายพึง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๓
เด็กชายธนภัทร ผลจันทร์งาม

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๔
เด็กชายธนวัฒน์ สระอินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๕
เด็กชายธนากร ตุลาจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๖
เด็กชายธนายุต จงสุขกายใจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๗
เด็กชายธนโชติ ใจกล้า

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๘
เด็กหญิงธมกร สมานสวน

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๓๙
เด็กชายธราธร บุญญาวิเศษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายธัชธรรม อนุจรพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๑
เด็กหญิงธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๒
เด็กหญิงธัญชนก คงนาค

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๓
เด็กชายธาดา หล่อกิติวงศ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๔
เด็กชายธีรัตม์ ยงคง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๕
เด็กชายธีรเดช สุขดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๖
เด็กชายนครินทร์ วิเศษสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๗
เด็กชายนพกร หนึงใจ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๘
เด็กชายนรพนธ์ สุขจิต

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๔๙
เด็กชายนรภัทร พรมเสาร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายนรวิชญ์ แก้วยศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๑
เด็กชายนรากร คลานุวัฒน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๒
เด็กชายนริศ คำสุวรรณ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๓
เด็กหญิงนฤมล ศรีละออง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๔
เด็กหญิงนฤมล สุริยะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๕
เด็กหญิงนลพรรณ สุทธิโยชน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๖
เด็กหญิงนลินี ศรีหา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๗
เด็กหญิงนวพร พวงศิริ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๘
เด็กหญิงนัทฐมน คงทน

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๕๙
เด็กหญิงนันทกานต์ กรเกษม

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กชายนันทพงษ์ จารุสัจจานันท์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๑
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุตรงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๒
เด็กชายนันนรา ประกอบดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๔
เด็กหญิงนาวิกา เสนาะกลาง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๕
เด็กชายนาวิน นวนิล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๖
เด็กชายนิธิโรจน์ จีระธนาโรจน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๗
เด็กหญิงนิยตา วาปเก่า

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๘
เด็กหญิงนิรมล ใจมัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงนิลลดา ดาศรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กหญิงนีรณา คงสัตยกุล

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๑
เด็กหญิงบัณฑิตา หาวงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๒
เด็กหญิงบุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๓
เด็กหญิงบุญธิชา เพียรดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๔
เด็กหญิงบุษกร นาคแสง

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๕
เด็กหญิงบุษราภรณ์ บุญราศรี

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๖
เด็กหญิงปฏิพร หมู่ดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๗
เด็กชายปฏิภาณ จรจรัล

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๘
เด็กชายปฏิภาณ ชีพรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๗๙
เด็กชายปฏิภาณ บุญเหลือ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงปนัดดา ตาประโคน

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๑
เด็กชายประทีป ทองเชิด

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๒
เด็กหญิงปราณี ไชยา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๓
เด็กหญิงปรารถนา สืบเทพ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๔
เด็กชายปริญญา กิตติปรัชญากุล

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๗ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๕
เด็กชายปรีชา ดีโต

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๖
เด็กชายปรีเวชญ์ มีแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๗
เด็กชายปลวัชร ศรีบุญญะกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๘
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ สุขคุ้ม

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๘๙
เด็กชายปวริศร์ กิมาวะหา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงปสุตา คำแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๑
เด็กชายปณณทัต จันทร์ประดับ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๒
เด็กชายปยวัฒน์ วิรุณพันธ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงปยะฉัตร สายแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๔
เด็กชายปโยรส เปรียงกระโทก

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๕
เด็กหญิงปนมณี ธรรมประดิษฐ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๖
เด็กชายปุณณวิช แก้มทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๗
เด็กชายปุระชัย จำปาเทศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๘
เด็กชายปโยธร ศรีปยะบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๑๙๙๙
เด็กชายพงศ์ภัค ตัณฑ์สุระ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายพงษ์พันธ์ ประหยัดชือ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายพชร สายไทย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายพชรพงศ์ สังข์เงิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงพนา ฉำโสฬส

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงพรกมล ไหมพรหม

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ ศิริรจน์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๖ เด็กหญิงพรรษกาญจน์
คำทวี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายพรรษนนท์ พรรณสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายพรรษนันท์ พรรณสน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงพรหมรัตน์ บุพศิริ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงพรไพลิน ปะนันทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายพหล อินตนัย

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายพัชรพล งามชืน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายพันธวัช ศรีไทย

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงพันธิตรา ลบไธสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายพัสกร ชูวา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงพิยดา สมัครสมาน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายพิเชษฐ บูรณ์เจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายพิเชษฐ์ภูมิ

์

วิชยวรกิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กชายพีรทัต ชูเชิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ดำงาม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงพีรยา พริงเพราะ

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายพีรวัฒน์ บุญมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายพีรวิชญ์ จินพละ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กชายพีระพงศ์ โสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายพีระพงษ์ บ่อเพ็ชร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กชายพีรเดช ถาดทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ คงทวี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายภัคพล บุญเจริญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงภัทธิรา เพ่งเล็งดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงภัทรวดี พิเนตรบูรณะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายภัทรวรรธน์ ทองเพิม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กหญิงภัทราพร มันธุภา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายภาณุพงศ์ จันตะเภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กชายภาณุพัทธ์ พูดเพราะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ อุนานุยา

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายภานุกร หวังสม

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิงาม

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กชายภีรพัฒน์ อภิชาตวาณิช

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายภูกิจ ศรีสัตย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กชายภูริ ชังพูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กชายภูริช กุลัดต์นาม

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กชายภูรี สุเมธโสภณ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กชายมติพล คงดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงมัลลิยา ห่อทรัพย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กชายยงเกียรติ แสวงสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายยศกร ทองร่อน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายรชต ก้านภูเขียว

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงรวิพร โศกหอม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายรัชพล คำชาย

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นพเก้า

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงรินรสา นิติภูวดล

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แก้วสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายวงศกร สัตตารัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงวณิชดา ถนอมมาก

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายวรภัทร ศรีสุวรรณวัฒนา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงวรรณพร กำรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายวรวิชญ์ วิเศษไธสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กหญิงวราพร พลวงงาม

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายวรินทร ทองศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กชายวศิน ประทุมศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กชายวสุธร จวงพลงาม

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายวัชรพล แก้วใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายวัฒนพงศ์ รุ่งเรือง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายวัฒนานนท์ พันธุ์หินลาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายวันเกียรติยศ ศรีหามล

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายวาทิต สมรูป

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายวิชญ์นนท์ พิชยชาญสิน

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายวิทวัส จุไร

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงวิรวรรณ เจือจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กชายวิรวิศว์ โตประโคน

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายวิรุฬ ภูวดลไพโรจน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กชายวิศรุต สิทธิศรีจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายวิศาสตรา มิทราวงศ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายวีรพงศ์ แซ่บ่าง

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กหญิงวีรยา สวากัลป

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายวุฒิชัย ชมชืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายวุฒิชัย สายใจบุญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายศตวรรษ บุญมี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายศราวุฒิ นามวัฒน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนผลิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงศศิประภา เหมือนวาจา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กชายศักดิชัย

์

ดอกใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กชายศักรินทร์ นิลแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กชายศิกษก มณีอ่อน

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กหญิงศิรภัสสร ช่อทับทิม

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงศิริภัทร์ สมใจชนะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงศิริมาศ กำรัมย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กชายศิวกร ขอชนะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายศิวกร นามวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กชายศิวกร สถิตอินทาพร

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายศุภกร ปริสุทธิวุฒิพร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายศุภกฤต ตังอุดมการณ์

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายศุภชัย คำใจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงศุภิสรา เผ่าพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายสกลพีร์ นิพรรัมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายสดุดี ดวงใจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายสรวิชญ์ เหลียมดี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กชายสหรัฐ อุทธกัง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงสายธาร ทองลำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงสาริน นนทะภา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กชายสิงหราช ทองนำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายสิทธิชัย อุดมทวี

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กชายสิทธโชค นามสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ชัยงาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงสิริวิมล ช่วงชัยชนะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายสุจินต์ โอธินทรยุทธ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงสุทธิกานต์ บุญสุยา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๑
เด็กชายสุทธิราช มังกะโรทัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๒
เด็กหญิงสุธัญญา ทองหล่อ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๓
เด็กหญิงสุธิดา ประวิสุทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๔
เด็กหญิงสุนันทา ปญญาเฟอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๕
เด็กชายสุรกาญจน์ อรรถเวทิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๖
เด็กชายสุริยนต์ บุญเลิศ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๗
เด็กชายสุริยา เผดิมดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๘
เด็กชายสุรเกียรติ

์

แพเจริญอุดมศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๑๙
เด็กชายสุวณัฐ การะเกษ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กหญิงสุวรรณวณี ขอพึงกลาง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๑
เด็กชายหรัณย์ เทอดสุวรรณ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๒
เด็กหญิงอนันธิตา บุญเลิศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๓
เด็กหญิงอนุชิตา ดาบรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๔
เด็กชายอภิรัตน์ พ่อค้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๑ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๕
เด็กชายอภิวัฒน์ เรียบร้อย

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันทวงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทะเขต

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๘
เด็กชายอรรถนิติ แก้วแฉล้ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๒๙
เด็กหญิงอรินชยา มุมทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงอริสา หมวดเมือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๑
เด็กชายอลังการ แสงตะวัน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๒
เด็กชายอัครชัย สำโรงพล

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๓
เด็กหญิงอังค์จิรา มุมทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๔
เด็กหญิงอัญชนิตา โภคะสวัสดิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๕
เด็กหญิงอัญชลี สารสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๖
เด็กหญิงอัญธิการ์ เมินดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๗
เด็กหญิงอัมพกา มิถุนาวงศ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๘
เด็กชายอิทธิเทพ มีใจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๓๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ ชมชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงอุบลวรรณ เคนสูงเนิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๑
เด็กชายเกนคิ มาทซูโอะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๒
เด็กหญิงเกสรา ชืนชม

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา ไชยสุริยงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๔
เด็กชายเจษฎา ทองใบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๕
เด็กชายเจษฎา มีสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๖
เด็กชายเจษฎา อือกะโทก

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๗
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ใสแจ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๘
เด็กหญิงเต็มตรอง สายพญาศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๔๙
เด็กชายเนติธร สาคร

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กชายเบญจพล ปญญาดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๑
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๒
เด็กชายเมธา กล้าหาญ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๓
เด็กชายเหมรัศมิ

์

เย็นใจ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๔
เด็กชายเอกอาร์ม สิยาชีพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๕
เด็กหญิงเอวิตรา จินดาศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๖
เด็กหญิงแก้วตา งามเชย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๗
เด็กชายแทนไท ชลธี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๘
เด็กชายไชยา นรานรัมย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๕๙
เด็กชายไพบูลย์ จารัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงกชกร อยู่ปูน

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๑
เด็กหญิงกชนันท์ พรหมสุวรรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๒
เด็กหญิงกชพร ศาสตระรุจิ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๓
เด็กชายกนกพล เตียวเจริญกุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๔
เด็กหญิงกรกนก เหิมหาญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๕
เด็กชายกฤตชัย เพ่งหากิจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๖
เด็กชายกฤตนัย วงษ์มา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๗
เด็กชายกฤตพจน์ ทับมะเริง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๘
เด็กชายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๖๙
เด็กชายกฤษฏิ

์

เฮ่ประโคน
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายกฤษดา ปลืมใจ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๑
เด็กชายกลวัชร เจริญชัยสงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๒
เด็กชายกษิดิศ สลากัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร จินดาศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุบินยัง

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ้มบุญ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๖
เด็กหญิงกัณทิมา วรโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๗
เด็กชายกัณเอนก เพชรเก่า

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๘
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ บุญเลือน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๗๙
เด็กหญิงกัลยกร จรูญไธสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงกัลยกร สมศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๑
เด็กชายกัลยกฤต งามแฉล้ม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๒
เด็กหญิงกาญจนา มูลศาสตร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๓
เด็กชายกีรติ แก้วคำไสย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๔
เด็กหญิงกุลจิรา อนุไวยา

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๕
เด็กชายคฑาวุธ เกษาพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๖
เด็กชายคณาธิป นิยมไทย

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๗
เด็กชายคมชาญ มีเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๘
เด็กชายคุณากร ศรีสวย

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๘๙
เด็กชายคุณานนต์ ประวาสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายจักราวุธ เจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๑
เด็กชายจาฏุพัจน์ ร่าเริงยิง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๒
เด็กหญิงจารวี พิกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๓
เด็กหญิงจิณห์นิภา ผลเกิด

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๔
เด็กชายจิตติภูมิ เสาสูง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๓ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๕
เด็กหญิงจินตนา บุญเหมาะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๖
เด็กหญิงจินตภาพ ลำภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๗
เด็กชายจิรัฏฐ์ เงางาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๘
เด็กชายจิรัฐติกุล สายกระสุน

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๑๙๙
เด็กหญิงจุฑามาศ บูรณ์เจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุรัมย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ประจบดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กหญิงชนันภัทร ธรรมษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายชนาธิป อรไทวรรณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงชนิตา จงพินิจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายชนินทร์ ผลเกิด

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ประภาสัย

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายชลสาร บุญมาก

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงชัชชฎา วลามิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายชาญวิทย์ ต่างประโคน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๑
เด็กชายชานน บุญเลือน

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมรักษา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๓
เด็กชายชุติพนธ์ แสงโพธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๔
เด็กชายชูเกียรติ ปชชุนาภรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๕
เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๖
นายฐนกร ศรกล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๗
เด็กชายฐิติพงษ์ จันทร์ทะนี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๘
เด็กหญิงฐิติพร อินทร์งาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๑๙
เด็กชายณ พงศ์ ประสมศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายณรงค์พร ทองหล่อ

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๑
เด็กชายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๒
เด็กหญิงณัชฌา พิศวง

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๓
เด็กชายณัชพงศ์ เย็นเสมอ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๔
เด็กหญิงณัชศิยากรณ์

ผนึกดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงณัฐกมล คุณมาศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๖
เด็กชายณัฐนนท์ ยอดเยียม

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๗
เด็กชายณัฐนันท์ ทองเปลว

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๘
เด็กชายณัฐนันท์ ฝายขันธ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๒๙
เด็กชายณัฐพงศ์ กลกิจสุวรรณ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายณัฐภัทร พบบุญ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ พริงเพราะ

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ อินทยุง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พละสาร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ พิศวง

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๕
เด็กชายณัฐสูติ ปลุกใจหาญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๖
เด็กหญิงณิชกานต์ พิศเพ็ง

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๗
เด็กชายณิชกุล ศรีเมือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๘
เด็กหญิงตะวันฉาย ลินลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๓๙
เด็กชายติณณภพ หาญประโคน

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายต้นตระกูล จันทร์แดง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๑
เด็กหญิงทรงสมร บุตรรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๒
เด็กชายทักษิณ บูรณ์เจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๓
เด็กหญิงทัชชา อณาชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๔
เด็กชายทีปกร ไพโรจน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๕
เด็กชายธณัฐภูมิ พรหมสมบัติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๖
เด็กชายธนกร สลากัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๗
เด็กชายธนธรณ์ เสาสูง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๘
เด็กชายธนพงศ์ ศรีนาคา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๔๙
เด็กหญิงธนพรรณ วรรณศิริ

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายธนพล ทองเพชร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๑
เด็กชายธนพล ยิงได้ชม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๒
เด็กชายธนพล ไทยยิง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๓
เด็กหญิงธนภรณ์ หงษ์อินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ ปยไพร

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๕
เด็กชายธนวุฒิ ชูชืนกลิน

่ ่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๖
เด็กชายธนะพัฒน์ บุญญะสิริสิทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๗
เด็กชายธนากร พงค์พีระ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๘
เด็กชายธนากร ยันอินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๕๙
เด็กหญิงธนาทิพย์ สบายดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงธนิตา กูลรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๑
เด็กชายธรรมโรจน์ เจือจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๒
เด็กชายธราเทพ จันสีดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๓
เด็กชายธัญณภัทร นิมสำราญ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ เสนาบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๕ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๕
เด็กหญิงธัญสิริ แปนแก้ว

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๖
เด็กหญิงธิติญาดา คิดกล้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๗
เด็กชายธิปก กิงมณี

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๘
เด็กชายธีรพงศ์ ทราจารวัตร

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๖๙
เด็กชายธีรภพ ตังมัน

้ ่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายธีระศักดิ

์

ใจองอาจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๑
เด็กชายธีรเดช นาฬเก

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๒
เด็กหญิงธีร์จุฑา ผ่องศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๓
เด็กชายนทีธร จันทา

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๔
เด็กชายนนทกานต์ เจียสารัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๕
เด็กชายนนทวัฒน์ วุ่นจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๖
เด็กชายนพนันต์ พุตดอน

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๗
เด็กชายนภดล กองทุน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๘
เด็กชายนรภัทร เสาเกลียว

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๗๙
เด็กชายนวพรรษ จันทป

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๑
เด็กชายนิติวรรณ วรรณทวี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๒
เด็กหญิงนิภัทรา ปนตะยัง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๓
เด็กชายบัณฑิต จันทร์โท

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๔
เด็กหญิงบัณพร หวังชูชอบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๕
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ชมบุญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๖
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สุขจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๗
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ศิริ

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๘
เด็กชายบุญรักษา คงรัตนานนท์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๘๙
เด็กชายบูรพา เจือจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๐
เด็กชายปกปอง สุภิมารส

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๑
เด็กชายปกปอง ออเจษฎากุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๒
เด็กชายปณชัย สาคะนิล

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๓
เด็กหญิงปณิธาน สุขสำราญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๔
เด็กหญิงปนัดดา พิรารรัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๕
เด็กหญิงปพิชญา คำทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๖
เด็กชายปรมินทร์ พิทักษ์การ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๗
เด็กชายประพล เกษแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๘
เด็กชายประวิช ชำนาญเชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๒๙๙
เด็กชายปองธรรม สร้อยระย้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายปญจพล แปะทอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กหญิงปญญาพร โสปนหริ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายปณณธร สุวรรณฑา

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายปาฏิหาริย์ จันดาวงษ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงปาณิสรา เจริญรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงปานตะวัน พิศเพ็ง

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงปารมี แก้วประเสริฐ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงปณฑิรา สำเภาทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงปยนันท์ กองศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงปยะฉัตร พลสิงห์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงปย์ชนิตย์ นาแซง

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๑
เด็กหญิงปุญญิศา เอียมภูงา

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๒
เด็กชายปุณยวัจน์ เสสสุวรรณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๓
เด็กชายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๔
เด็กชายพงศธร มีศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๕
เด็กชายพงศ์พณิช เสาสุด

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๖
เด็กชายพนมพร รักษ์คิด

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๗
เด็กหญิงพรจิรา น่าชม

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๘
เด็กหญิงพรพรรษา สาสนานนท์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๑๙
เด็กหญิงพรรณธร มะลิงาม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายพริษฐ์ สุรศร

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๑
เด็กชายพรเทพ สายสอน

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๒
เด็กชายพฤทธิชา

์

ใจบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๓
เด็กชายพลกฤษณ์ สุ่มมาตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๔
เด็กชายพลรักษ์ ชัยสุวรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๕
เด็กชายพลวัฒน์ ปุนโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๖
เด็กชายพสิษฐ์ สภาทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๗
เด็กหญิงพัชรลดา รุจิยาปนนท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๘
เด็กหญิงพัชริดา สุขศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๒๙
เด็กชายพัทธนันท์ จรัสใส

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายพัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๑
เด็กหญิงพาขวัญ แสวงสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๒
เด็กชายพิชุตม์ สายเชือ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๓
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๔
เด็กชายพิชเญศ บริบูรณ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๕
เด็กชายพิชเญศ แอบศรีหาด

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๖
เด็กหญิงพิมพิษา ซ่อมทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๗
เด็กหญิงพิมพ์มาศ มุ่งเจริญพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๘
เด็กหญิงพีรญา เฉิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๓๙
เด็กหญิงพีรดา เสนาะกลาง

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กชายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสุวัฒน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ สมบัติ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๓
เด็กชายพีรวัส กมุทติรา

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๔
เด็กชายพีรันธร ดียิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๕
เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูพลผัน

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๖
เด็กหญิงฟองบุญ ครบอยู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๗
เด็กชายภควัต สมบูรณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๘
เด็กชายภสุ อรุณยะเดช

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๔๙
เด็กชายภากร

โรจนพาณิชย์วงศ์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายภาคภูมิ ศิริมา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๑
เด็กชายภาคภูมิ ศุภรนนท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๒
เด็กชายภาคิน คำโสภา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๓
เด็กชายภาณุพงษ์ ศิริมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ พรหมบุตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๕
เด็กชายภูบดินทร์ แก้วรัตน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๖
เด็กชายภูริ ฉัตรทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๗
เด็กชายภูริณัฐ คำมูลตรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๘
เด็กชายภูรินท์ เนียมหอม

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๕๙
เด็กชายภูริภูมิ อาษาราช

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กชายภูวเดช จันทร์เพชร

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๑
เด็กหญิงภูษณิศา ดวงเดียว

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๒
เด็กหญิงมนัสสา ระย้างาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๓
เด็กหญิงมรรษกร นาคโทน

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๔
เด็กหญิงมินตรา ดุจพรรณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๕
เด็กชายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๖
เด็กหญิงรติกาล จารัตน์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๗
เด็กหญิงรติรัตน์ สุนทราวิรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๘
เด็กหญิงรวิพร แก้วบุตรดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๖๙
เด็กชายรัชชานนท์ เศรษฐศิริกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กชายรัตนชาติ คิดดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๑
เด็กหญิงรินรดา เรียบร้อย

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงรุจิรา สกุลจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๓
เด็กชายฤทธา ทองนำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๔
เด็กหญิงลลิตา วงศ์สอน

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๕
เด็กชายวชิรกรณ์ สมัครสมาน

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๖
เด็กหญิงวนัทปรียา บุญยงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๗
เด็กชายวรปรัชญ์ หวังวัชรกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๘
เด็กชายวรพงษ์ กลีบแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๗๙
เด็กชายวรวุฒิ หามฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายวริทธิ

์

เพชรแก้วสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๑
เด็กชายวรินทร ชูวา

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๒
เด็กชายวริศ จันทเขต

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๓
เด็กหญิงวาริศา ธุรานุช

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๔
เด็กชายวิจารณ์ แสนศิริ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๕
เด็กหญิงวิจิตรา บุตรงาม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๖
เด็กหญิงวิชญาดา มุ่งสันติ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๗
เด็กหญิงวิชินีย์ ดีเร็ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๘
เด็กหญิงวิภาดา ปรากฏรัตน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๘๙
เด็กหญิงวิรตี เชือมัน

่ ่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงวิศิษฏา กองทรายกลาง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๑
เด็กชายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๒
เด็กชายวีรพล ชาติประสพ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๓
เด็กชายวีรวุฒ จีนมะโน

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๔
เด็กชายวีระพล เอียกิจไพศาล

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๕
เด็กหญิงศศิธร นามเวช

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล วารีดำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๗
เด็กชายศักดิธาดา

์

เจริญพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๘
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๓๙๙
เด็กชายศาสตราวุธ รุ่งเรือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายศิรชัช โสตศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงศิรภัสสร เนตรพระ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายศิรวิทย์ พรมตวง

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดุจจานุทัศน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงศิริกานต์ คำภูมิ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๙ / ๒๗๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กหญิงศิริอนงค์ นิราศโศก

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายศิรเวท มุ่งเจริญพร

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายศุภกร พุทธานุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายศุภกรณ์ เกษรนวล

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายศุภกฤต ศีรษะพล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๑
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดวงดี

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๒
เด็กชายสมบูรณ์ ไม่พรันใจ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๓
เด็กชายสหรัถ สำเริง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๔
เด็กชายสหฤทธิ

์

พิมพ์ทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๕
เด็กชายสันติภาพ แซ่ตัง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๖
เด็กหญิงสาลิณี มาชอบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๗
เด็กหญิงสาหร่าย เฉลิมรัตนพงศ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๘
เด็กหญิงสิตานัน บุญแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๑๙
เด็กชายสิทธิพล สุขจิต

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายสิรวิชญ์ สุภิษะ

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๑
เด็กหญิงสุชาดา ยิงได้ชม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ นิคาโม

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์ทอง

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๔
เด็กหญิงสุนิภา บุญงาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๕
เด็กหญิงสุภชา ดวงใจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๖
เด็กหญิงสุภาวดี แจ่มใส

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

วงศ์เนตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

สันทาลุนัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๒๙
เด็กชายสุริยะ แถบทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงสโรชา ผจญกล้า

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๑
เด็กชายอดิเทพ ใจมัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๒
เด็กชายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๓
เด็กชายอนพัทย์ ธานี

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๔
เด็กหญิงอนันตญา บุตรเทศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสอาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงเพ็ง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๗
เด็กชายอมร โพธิสุวรรณ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๘
เด็กชายอรชุน สงวนชือ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๓๙
เด็กชายอรรคพล รัตนโชติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายอรรถพงษ์ ขอชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๑
เด็กชายอรรถพล พิศเพ็ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๒
เด็กชายอรัณย์ธรรม เกือทาน

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๓
เด็กหญิงอริสรา วุฒิยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๔
เด็กหญิงอรียา เปนยินดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๕
เด็กชายอลงกรณ์ เอ่งฉ้วน

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๖
เด็กชายอัครพล สุภิมารส

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๗
เด็กชายอัชฌา ศรีงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๘
เด็กหญิงอัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๔๙
เด็กชายอัมรินทร์ ภางาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายอานนท์ ประธาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๑
เด็กชายอานันท์ เหลืองพัฒนผดุง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๒ นางสาวอาภรณ์พรรณ
พิมพ์เพาะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๓
เด็กหญิงอารีดา งามมี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๔
เด็กชายอิทธิ จันทร์สีดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๕
เด็กชายอินทัช ญาตินิยม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๖
เด็กหญิงอินทิรา ระลึกดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๗
เด็กหญิงอินทิรา สุวรรณทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๘
เด็กชายอิศยศ ชูยศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๕๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ ใยสูบ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จำเริญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๑
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เจริญสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๒
เด็กชายเจนณรงค์ อาจยิง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๓
เด็กชายเจษฎากรณ์ จีนปาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๔
เด็กชายเดชาวิชญ์ กังวาฬ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๕
เด็กหญิงเบญจพร สังโสมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๖
เด็กหญิงเบญญาภา ธงไชย

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๗
เด็กหญิงเบญญาภา วิวาสุข

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๘
เด็กหญิงเบญญาภา อรุณวรรธนะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๖๙
เด็กหญิงเมทินี งามแฉล้ม

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ สมุททอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๑
เด็กชายเอกปติ ธรรมวิหารคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๒
เด็กชายเอกภพ สืบเทพ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๓
เด็กชายโพธิเสก

์

สมานมาก
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๔
เด็กชายโสภณ คงสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๕
เด็กชายไกวัล ชุบสุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๖
เด็กชายไชยวัฒน์ ประเสริฐยิง

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์หอมฟุง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๘
เด็กหญิงอารยา แก้วแล้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๗๙
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธาราม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายธีรเทพ ราษีทอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๑
เด็กหญิงบุษราคัม เหล็กศักดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๒
เด็กหญิงพงศ์สุภา สุระคนธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ต้องถือดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๔
เด็กหญิงวันวิสา บุตรคุณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๕
เด็กชายศักรินทร์ นามงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๖
เด็กหญิงศิมาภรณ์ วนมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๗
เด็กหญิงสุนิสา ลำเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๘
เด็กหญิงสุภาพร เหล่าดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๘๙
เด็กหญิงสุวนันท์ เหล่าดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กชายกิตติภูมิ ดวงกางใต้

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๑
เด็กหญิงจิดาภา ภิญโญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๒
เด็กชายชูเกียรติ ขอชัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๓
เด็กหญิงณัฏฐา สังข์ศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๔
เด็กชายธีรพัฒน์ ปญญาดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๕
เด็กหญิงปภัสวรรณ มีอุดหนุน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๖
เด็กชายประวิทย์ เรืองจุ้ย

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๗
เด็กชายรัฐบาล รุ่งเรือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๘
เด็กหญิงวริศรา แก้วแล้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๔๙๙
เด็กชายวิสุทธิ

์

ศรกล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ แหวนแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงอริสา สุขโขจัย

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา ได้รอดดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงอิศรา จินันทุยา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงจิดาภา รุ่งเรือง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายชาญวิทย์ ประดับทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กหญิงชุติมา ชลอกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อยู่ยังยืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายธนภูมิ กาศรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายนาวิน งามมี

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายประวิทย์ วัฒนศักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๑
เด็กหญิงปรัชญา ปลืมใจ

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๒
เด็กชายปทมากร แสงทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๓
เด็กหญิงศรสวรรค์ ริมหมู่ดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๔
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทร์กลิน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๕
เด็กหญิงศิริรัตนา แต้มเขียน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๖
เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์กาบ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๗
เด็กหญิงอริสา คำแหง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๘
เด็กหญิงอารยา สายน้อย

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๑๙
เด็กหญิงอารียา อยู่นาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เนินแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๑
เด็กชายกิตติธัช สุขพราว

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๒
เด็กหญิงกิตติยา มีคม

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๓
เด็กหญิงกุลธิดา ตุ่มจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๔
เด็กหญิงจันจิรา ดาทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๕
เด็กชายชานนท์ สุขดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๖
เด็กชายธิตินันท์ สุทธิสาย

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๗
เด็กชายธีรนัย สร้างดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ ดีจัด

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๒๙
เด็กชายประยุทธ ออมแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กชายพรชัย ทองหย่อน

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จินหลง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๒
เด็กหญิงภริกา เปนสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๓
เด็กหญิงมินตรา ยอดโพธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๔
เด็กหญิงลานนา เนียมฝอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๕
เด็กชายวีรเทพ จันเจริญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๖
เด็กหญิงศศิกานต์ เนียมฝอย

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๗
เด็กหญิงสุนิศา แสงสุกใส

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๘
เด็กหญิงสุนิสา เอิบอิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๓๙
เด็กชายอธิเบศ กาศรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา ศิลโซ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๑
เด็กชายเทวราช พิทยาผล

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา รสหอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๓
เด็กหญิงกชกร คงรินทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วเตชะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๕
เด็กหญิงชลิตา กองทุน

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๖
เด็กชายชูศักดิ

์

โพธิแก้ว

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๗
เด็กชายชูเกียรติ เติมดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยิงยงยุทธ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๔๙
เด็กชายณัฐกิจ อยู่นาน

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายดนุรุต บัวเงิน

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๑
เด็กหญิงทิพารัตน์ เลียมทอง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๒
เด็กชายทิวากร พุ่มพวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๓
นายธวัชชัย ฉากกลาง

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๔
เด็กหญิงนพรัตน์ ปนหอม

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๕
เด็กหญิงปทิตตา วารีดำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๖
เด็กชายพรชัย สารรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๗
เด็กหญิงมุกริน แสงสุกใส

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๘
เด็กหญิงวราวิเศษ ดีจัด

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๕๙
เด็กชายศราวุฒิ หวังเจริญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงสุนิสา แสงศิลป

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๑
เด็กชายอลงกรณ์ สุขสงวน

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๒
เด็กชายอัษฎาวุธ อินทรเทพ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๓
เด็กหญิงเย็นฤดี แต่งงาม

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วังวารี

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๕
นางสาวกนกพร แลตรง

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๖
นางสาวจันทรา มันธุภา

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๗
นางสาววรรณา บังทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๘
นางสาวเจนจิรา ประเมินชัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๖๙
นายทินกร ก่อแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๐
นางสาววรยา ศรีสัมฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๑
นางสาวจิราพร ศรดอก

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๒
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นุกาศรัมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๓
เด็กหญิงนิตยา ธนูทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๔
เด็กชายนิธิวัตน์ สุขใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๕
เด็กชายประพันธ์ กระจัดภัย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๖
เด็กหญิงวริศรา กระแสโสม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

เข็มแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๘
เด็กหญิงชนัญญา สุขสอาด

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๗๙
เด็กชายชัยกรณ์ วัฒนศักดิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กชายณัฐพงษ์ สายนาค

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๑
เด็กหญิงถิรพร เนียมฝอย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๒
เด็กชายธนภัทร วิเศษสิทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๓
เด็กหญิงมนตร์ณภัทร

รัตนถาวร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๔
เด็กหญิงวาสนา ชมบุญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๕
เด็กหญิงวีรยา โมกหอม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๖
เด็กหญิงศรินทิพย์ ยอดโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๗
เด็กชายสนธยา ใจหมายดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๘
เด็กชายสุรดิษ สงครามศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเกา
วัดอุดรประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๕๙/๒๕๘๙
เด็กหญิงกรรภิรมย์ ช่างสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กหญิงนภาลัย จะเชนรัมย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๑
เด็กหญิงนิติยา แรงจบ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๒
เด็กหญิงนำฝน ทางดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๓
เด็กหญิงวรนุช เห็นจบทัว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๔
เด็กชายวสันต์ คุตรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๕
เด็กชายอรรถพล ภาสภพ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๖
เด็กชายเจตริน เหมาเหมาะดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา พอกพูน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๘
เด็กหญิงกาญจนา ช่วยคำชู

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๕๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา คงถือมัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงจิตรอารีย์ บุญชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ สมุห์เงิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงณัฐธิกานต์ มีพร้อม

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กชายธาดา พานแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงพนิตา เกิดเหมาะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กชายพีระพงษ์ แปะทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายภูริทัศน์ ศิริสุข

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ มานุจำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กหญิงวนิสา ก่อแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กหญิงวาริษา อยู่ปูน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สายสร้อย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๑
เด็กชายอภิเชษฐ์ โกรธกล้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๒
เด็กหญิงอารียา บุตรงาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๓
เด็กหญิงญาติกา การกระสัง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พิมพ์งาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๕
เด็กหญิงทิพย์วรินทร ช่างสาร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๖
เด็กชายธีรวัตร ยิงดี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๗
เด็กหญิงนำทิพย์ พิจิตตะโล

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๘
เด็กหญิงปริสา มิสท้าน

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๑๙
เด็กหญิงปวีณา ว่องไว

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงปยธิดา เปลียนดี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๑
เด็กชายปยะพงษ์ เจนขนบ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๒
เด็กชายภูธเรศ บัวทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๓
เด็กชายมิงขวัญ

่

โฉมสอาด
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๔
เด็กหญิงวิภา เหมือนมี

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๕
เด็กหญิงสุกัญญา มาลีหวล

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๖
เด็กชายอรุชา สโรบล

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๗
เด็กหญิงอำพรรณ สถิตสุข

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๘
เด็กหญิงเกษแก้ว พรหมเทศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๒๙
เด็กหญิงเพียงขวัญ ลวดเงิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงเพ็ญแข มีสิทธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๑
เด็กชายกรวิทย์ ดวงศิริ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๒
เด็กหญิงขวัญข้าว ละอองดี

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๓
เด็กหญิงขวัญรัตน์ นะราชรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๔
เด็กหญิงชลธิชา คงสบาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๕
เด็กชายนภัสกรณ์ สุบินนาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๖
เด็กหญิงนภัสสรา ปรุงเกียรติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๗
เด็กหญิงนันทิดา คงสบาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๘
เด็กชายพชรพล ติดใจดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๓๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ จิตเย็น

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายรพีพัชร ดีพาชู

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๑
เด็กชายรุ่งโรจน์ บัวทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๒
เด็กชายศุภสิทธิ

์

มิทราวงค์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๓
เด็กชายสหกรณ์ ฉัตรทอง

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๔
เด็กชายเกริกพล การเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๕
เด็กหญิงเกวลิน งามพร้อม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๖
เด็กหญิงกนกภรณ์ ช่อมะลิ

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

กาวิชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๘
เด็กชายชินวัตร นาแอ๊ด

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๔๙
เด็กชายณรงชัย กล้างาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุราณลือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๑
เด็กหญิงประภาพร กองทุน

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๒
เด็กหญิงปาริฉัตร เศษส่วย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๓
เด็กชายพีรัชชัย จิตรสมบัติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๔
เด็กหญิงยุวดี เสพสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๕
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สรายหอม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๖
เด็กชายสมัชชา ยิงมี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๗
เด็กหญิงสิริโสภา มะลิวัลย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๘
เด็กชายอภิรักษ์ ชมชืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๕๙
เด็กชายเจษฎา ภู่เกิด

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงกุสุมา เกิดกระจาย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๑
เด็กหญิงจิรนันท์ พวงขจร

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๒
เด็กชายชนะชล สร้อยจิตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ การสมวรรณ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๔
เด็กหญิงดาริสา ไชยศรีษะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๕
เด็กชายธนชัย เจาะเหมาะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๖
เด็กชายธนภัทร เจริญสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมชืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๘
เด็กหญิงนำฝน เสพสุข

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๖๙
เด็กหญิงปวีณา เสพสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กชายพงศกร ช่อมะลิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๑
เด็กชายพิทวัส เศษจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๒
เด็กชายภัทรพล ส่งคืน

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๓
เด็กชายภูวดล ใจมัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๔
เด็กชายมาตุภูมิ เสายอด

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๕
เด็กหญิงวนิดา แก้วเพชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๖
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์สิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๗
เด็กชายสุทัศน์ บำเพ็ญเพียร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๘
เด็กชายอนุชัย เกิดโชค

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๗๙
เด็กหญิงกรกมล พวงขจร

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ ชมชืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๑
เด็กชายจักรพงษ์ พิมพ์ดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๒
เด็กหญิงจิระฉัตร วรรณพฤก

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สงวนดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๔
เด็กหญิงธนพร กิตติศัพย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๕
เด็กหญิงนันทิพร โพนรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๖
เด็กหญิงปรางทิพย์ ชูเชิด

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๗
เด็กชายพิทักษ์ ชมบุญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๘
เด็กชายวัชระ ดีเลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๘๙
เด็กหญิงวิภา ชมชืนชู

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กชายศิริวัฒน์ งามพร้อม

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๑
เด็กชายศุภกิจ หมายสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดุจจานุทัศน์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๓
เด็กชายสุรชัช ดีเลิศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ซิวประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๕
เด็กหญิงอรอนงค์ เปนไทย

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๖
เด็กหญิงอาทิตยา นิขุนรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๗
เด็กหญิงอินธิรา สมชือ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๘
เด็กชายกิตติพงษ์ สุระดม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๖๙๙
เด็กชายชนะภัย ทิพย์คำมี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายณัฏฐนันท์ มันหมาย

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายนพดล ยิงมี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กหญิงปวีณา โหมดนอก

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายสินธนา บุราคร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กหญิงสุภาพร ทองเกลียง

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงสุวัจนี บุญสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายอานัส กำแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงเจติยา ดีเปยมใหญ่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายเลอพงษ์ สังข์ทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายกมล นิลดำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บัวหอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๑
เด็กชายธีรภัทร กระแสโสม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๒
เด็กชายบุญแท้ อยู่มัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๓
เด็กหญิงสุวรรณา ชัยโย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

รุ่งเรือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๕
เด็กหญิงเพชรลดา บุตรโสภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

ใจชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๗
เด็กชายดวงพร ยิมชืน

้ ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๘
เด็กชายธีรเดช เสาสูง

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๑๙
เด็กชายธุวานนท์ เสาสูง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายนวัฒน์ บุตรสุด

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๑
เด็กชายยงยุทธ โกเทริปู

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ธัญญพืช

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๓
เด็กชายวรเมธ ครึงมี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๔
เด็กชายวานิช มุ่งมี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๕
เด็กชายศุภฤกษ์ รูปผาย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๖
เด็กชายสุพจน์ เสายอด

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๗
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ศรนรินทร์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๘
เด็กหญิงอนุธิดา ภูนาเพ็ชร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๒๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คงมัน

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กชายเดโชชัย เงินโพรง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๑
เด็กชายเมธา เสาสูง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คุณเดช

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๓
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีประโคน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๔
เด็กหญิงชญานิศ เสพสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๕
เด็กชายณัชพล สมชือ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๖
เด็กหญิงธิดาทิพย์ เพียรมี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๗
เด็กชายนิธิพัฒน์ ใจมัน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๘
เด็กหญิงพิญญา เสพสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๓๙
เด็กชายพีรภัทร คูณสอน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายภูวนัตถ์ ขอจงสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๑
เด็กชายวันชนะ ลายทอง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๒
เด็กชายไกรสิทธิ

์

หมายสม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๓
เด็กหญิงกรรฐิมา ยิงยง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๔
เด็กหญิงกาญจนา นภาคเวช

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงศิลา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๖
เด็กหญิงวรรณิสา ระวังตน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๗
เด็กหญิงสุมนัท สิงห์พรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๘
เด็กหญิงอริสา คำเพราะ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๔๙
เด็กหญิงอลิษา สุบินยัง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา พิศงาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๑
เด็กหญิงเสาวณี ระเมียดดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๒
เด็กหญิงนภัสสร กงชัยภูมิ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๓
เด็กหญิงนิศากร นภาคเวช

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๔
เด็กหญิงปยะดา พวงนาค

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๕
เด็กหญิงพรรณพร ทรัพย์มัน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๖
เด็กหญิงพุธษา มีแยบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๗
เด็กชายภานุเดช แปดโทะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๘
เด็กหญิงลัดดา คงดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๕๙
เด็กหญิงวรนุช ดวงไทย

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายสิทธิพร ฤทธิกำลัง

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๑
เด็กหญิงผการัตน์ ชิมก็วง

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๒
เด็กหญิงสมฤดี ลอยมา

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๓
เด็กหญิงหทัยวรรณ ขบวนกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๔
เด็กหญิงกมลฉัตร มันธุภา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๕
เด็กชายกฤติพงศ์ เรียงเงิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ ครวญดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

มีคม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๘
เด็กหญิงทองเอก กาบจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๖๙
เด็กหญิงนันทกานต์ อรุโณทัย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงบุษยมาศ สมดัง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๑
เด็กหญิงปาริชาติ เรืองชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๒
เด็กหญิงพัชราพร ทำนองดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๓
เด็กหญิงพิมพ์วิมล มีสติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๔
เด็กหญิงมาลิณี บัววรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๕
เด็กหญิงสุชาดา เวชภัณฑ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๖
เด็กหญิงสุชานันท์ นิวิฐจรรยงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๗
เด็กหญิงอัญชิษฐา อินทร์สุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๘
เด็กชายเจริญทรัพย์ ทรงศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๗๙
เด็กชายชินวัตร ภาสุวรรณ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กชายพรศักดิ

์

จำลองโลก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๑
เด็กหญิงลักษมี อุปฮาด

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๒
เด็กชายอภิวัตร สมานมิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๓
เด็กชายธเนศ กลำเจริญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๔
เด็กชายนลธวัช พูดชอบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๕
เด็กหญิงศิวนาถ กระจายศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๖
เด็กหญิงอัมรินทร์ สุขพละ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๗
นายชัชวาล ไทยสูง

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๘
นายวิชยุตม์ หอมนวล

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๘๙
เด็กหญิงศศิกาญจน์ เบ็ญเจิด

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงสุวรรณา เบ็ญเจิด

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๑
นายอนุชิต รังทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๒
นางสาวสุวนันท์ ใจตรงสัตย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๓
นายหิรัญ สมเจตนา

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๔
นางสาวทิพย์เกษร คำดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๕
นายธนวันต์ คุ้มโศรก

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๖
นายพันศร ดุนสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๗
นายวัชระ ยกดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๘
นางสาววิภาวรรณ แปะทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๗๙๙
นางสาวสุภาพร ระวังชือ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๐
นายอำพล คงอุตส่าห์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๑
นางสาวเจนจิรา สุขต้น

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๒
นายอานนท์ สถิตสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแร่วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ สมัครเดียว

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงกัลยากร อรุโณทัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุวรรณพันธ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงจันทรวิมน ขาวงาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงจิราพร อุดรสม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงจิราพร โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงจีรนันท์ ศิริสุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงฉัตรสุดา ภูพันนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๑
เด็กชายชนะชัย ธรรมดา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๒
เด็กหญิงชลธิชา คงชูดี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๓
เด็กชายชัยบำรุง หิมวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๔
เด็กชายชาติภูมิ ชาวนา

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๕
เด็กหญิงชืนกมล

่

โพธิตาทอง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๖
เด็กชายฐิติกร สายชนะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๗
เด็กชายฐิติพงศ์ มูลศาสตร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา บรรลือทรัพย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๑๙
เด็กหญิงณัฐนรา พริงเพราะ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายณัฐวีร์ ชาวสวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คงใจดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๒
เด็กหญิงณิชนันท์ สุกใส

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๓
เด็กชายธนกฤต ดำเนินงาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๔
เด็กชายธนพนธ์ สมบูรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๕
เด็กชายธนานันท์ พริงเพราะ

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๖
เด็กชายธวัชชัย ธนุนาจารย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สมานจิต

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สมานจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๒๙
เด็กชายธิเนตร บุญยงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงนภัสสร แก้วลอย

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๑
เด็กชายนันทปรีชา พริงเพราะ

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๒
เด็กหญิงนัยนา ดำเนินงาม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๓
เด็กหญิงนารีทิพย์ ฤกษ์ดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๔
เด็กหญิงปยะนุช โพธิแก้ว

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๕
เด็กหญิงพชรมน ผลดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๖
เด็กหญิงพัชนิดา อย่าลืมดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๗
เด็กชายภูชิต ใหญ่รัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๘
เด็กชายภูบดินทร์ จารัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๓๙
เด็กชายภูมินทร์ ภาสดา

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงลีลาวดี บูรณ์เจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๑
เด็กหญิงวรรณภา ดมหอม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๒
เด็กหญิงวรัทญา แสนกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๓
เด็กชายวรายุทธ จารัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๔
เด็กชายวัฒนา ปรากฎชือ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๕
เด็กชายวิทยา ริวแดง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๖
เด็กชายวีรภัทร สิงคเสลิต

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๗
เด็กหญิงวีรวัลย์ แก่นจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๘
เด็กหญิงศยามล มีสติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๔๙
เด็กชายศรราม สำราญใจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กหญิงศศิฉาย คงชืนใจ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๑
เด็กหญิงศศิพร วิชัยรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๒
เด็กชายศาสตราวุธ สืบวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

แปนทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๔
เด็กหญิงศุภนิดา พันธ์มา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ทองศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา สัมฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๗
เด็กหญิงสุชาดา เคล้าศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๘
เด็กหญิงสุนีย์ หาญเหียม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๕๙
เด็กหญิงสุภาวดี บรรลือทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๐
เด็กชายสุเมธ ศิริชู

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๑
เด็กชายอนุรักษ์ จารัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๒
เด็กชายอนุรักษ์ เฉลิมฉัตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๓
เด็กชายอภินันท์ ยืนยาว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๔
เด็กหญิงอารยา ทองนำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๕
เด็กหญิงกังสดาล ชาติไทย

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๖
เด็กหญิงกัญจนา วังอาจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำลองโลก

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รุ่งเรือง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๖๙
เด็กชายกิตติวัฒน์ รุ่งเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงกิงตะวัน

่

ดำเนินงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๑
เด็กชายก้องเกียรติ สติภา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๒
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์ศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๓
เด็กชายจงรัก เอกรัมย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๔
เด็กหญิงจตุพร มุมทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๕
เด็กหญิงจิรัญญา โพธิแก้ว

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๖
เด็กชายจิรายุทธ อุปฮาด

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๗
เด็กหญิงจุฑามาศ จารัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ งามจบ

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๗๙
เด็กชายชนาธิป พอกพูน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กชายชวนากร จอมประโคน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๑
เด็กชายชโยดม พอกพูน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๒
เด็กหญิงณัฐกฤตา สานะ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๓
เด็กชายณัฐพล พัตตาสิงห์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๔
เด็กชายณัฐพล เพิมมี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๕
เด็กหญิงณัฐวิลัย บรรลือทรัพย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ไม้อ่อนดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๗
เด็กชายธนยศ พริงเพราะ

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๘
เด็กชายธนวงศ์ ลวดเงิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๘๙
เด็กหญิงธนัญญา ชาวนา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายธนากร บุญเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๑
เด็กชายธนโชติ นิยมทวี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๓
เด็กหญิงธัญนันท์ พอกพูน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๔
เด็กชายธีรพงศ์ สมบูรณ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๕
เด็กชายธีรพัฒน์ เงางาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๖
เด็กชายธีรภัทร ทรงชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๗
เด็กชายธีรยุทธ สมานทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๘
เด็กชายนนทกร บูรณ์เจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๘๙๙
เด็กหญิงนันทิยา กาบทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงนุสรา พูนสกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายบุญส่ง เติมทรัพย์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายปรัชญา คำดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายปริวัฒน์ มณีศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงปวีณา โพธิแก้ว

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กชายปยกานต์ มันจิต

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงพรชนก ยวงทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายพรรณพัชร อินทร์งาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงพรฤดี ชาวนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงพัชรากร เหิมหาญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงพิชชา แก้วยศ

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๑
เด็กชายพิทักษ์ สุขยานุดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๒
เด็กหญิงภัททิรา บุญเลือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๓
เด็กชายภูเบศร์ สุริดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๔
เด็กชายมงคล พริงเพราะ

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๕
เด็กหญิงมณฑิรา เรืองไกล

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๖
เด็กหญิงมาริษา สืบสวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๗
เด็กหญิงมีวรินทร์ ขาวงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๘
เด็กชายรัฐพงศ์ สาแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๑๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขแล้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สติภา

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๑
เด็กชายวรกานต์ สุขแสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๒
เด็กชายวัชรพล สติภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๓
เด็กชายวันฉัตร สุขสนิท

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๔
เด็กชายวีรชัย เรียงเงิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๕
เด็กชายศรชัย ทองดุน

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๖
เด็กชายศักดิธัช ยิงดี

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๗
เด็กชายศิริชัย พอกพูน

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๘
เด็กหญิงศิริวรรณ สมชือ

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๒๙
เด็กชายศิลปพนา ครวญดี

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กชายศุภณัฐ สมดัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๑
เด็กหญิงศุภนิดา พอกพูน

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๒
เด็กชายสมทรัฐ สินศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๓
เด็กชายสรวิศ มีเปรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๔
เด็กหญิงสาริกา พอกพูน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชาวนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๖
เด็กหญิงสิรีอร บูรณ์เจริญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

มีเปยม
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ชาติเหิม

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๓๙
เด็กหญิงอรกานต์ ยงยิงกล้า

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กชายอุเทน พริงเพราะ

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๑
เด็กหญิงเบญจมาศ ยีสุ่นหอม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๒
เด็กชายเอนก บรรลือทรัพย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ปรากฎชือ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ วงษ์ศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๕
เด็กหญิงจรรยพร นิลสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๖
เด็กชายจินดา แถวทิม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

สิงห์อ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๘
เด็กหญิงชนิดา สุวรรณชลา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๔๙
เด็กชายชลทิศ เหลือล้น

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กชายชุติพนธ์ ชาติธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๑
เด็กหญิงฐาปนี เข็มเอียม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๒
เด็กหญิงณัชชา พริงเพราะ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๓
เด็กหญิงณัฏฐนิชย์ กลันเกลียง

่ ้

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๔
เด็กชายณัฐดนัย ทองศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๕
เด็กหญิงดารารัตน์ ยอดนิล

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๖
เด็กชายตะวัน เหิมฉลาด

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๗
เด็กชายธนดล บัวทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๘
เด็กชายธนพล กล้าเหิม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๕๙
เด็กชายธนานนท์ ยืนยาว

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กชายธนาสินธุ์ มีสติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๑
เด็กชายธวัชชัย นพเก้า

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๒
เด็กชายธีรภัทร์ สมัครเดียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๓
เด็กชายนพรัตน์ คงสกุล

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๔
เด็กหญิงนภาพร บูรณ์เจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๕
เด็กชายนันทพงศ์ เกิดรัมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๖
เด็กชายนิกร เหลือล้น

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๗
เด็กหญิงนิภาวดี จารัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๘
เด็กชายบุญยกร กาบทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๖๙
เด็กชายปฐมพร ขันดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กหญิงปภาวดี ถือชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๑
เด็กชายปรัตน์ จารัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๒
เด็กชายปรีชา บุญตัง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๓
เด็กชายพงษ์พัฒนา สมัครเดียว

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๔
เด็กหญิงพัชรี เคียนทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๕
เด็กชายพิรุณ สายจนสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๖
เด็กชายพูนศักดิ

์

มูลทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๗
เด็กชายภัทรกานต์ ดมหอม

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๘
เด็กชายภัทราวุธ ทองดุน

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๗๙
เด็กชายภูมิรัตน์ มีเปรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายภูวกานต์ ภูลคร

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๑
เด็กชายวทัญู เหลือล้น

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๒
เด็กชายวัชระ ขอชนะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๓
เด็กหญิงวิชุดา ผจญกล้า

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๔
เด็กหญิงศศิกานต์ บูรณ์เจริญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองดุน

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๖
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ เหิมหัก

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๗
เด็กชายสุทธิเดช เครือวัลย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๘
เด็กชายสุธน ปญญา

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๘๙
เด็กหญิงสุนิตา บูรณ์เจริญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กชายสุเมธ สงวนศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๑
เด็กหญิงอทิตยา มีแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๒
เด็กหญิงอริสา พันธุ์สุขเผ่าดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๓
เด็กชายอัครพล ขาวงาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๔ เด็กหญิงเกษสราภรณ์
สาแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๕
นายกันต์ธร ขาวงาม

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๖
เด็กชายจิรพงศ์ ไชยขันธ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๗
นายจีรยุทธ พิมพ์ลาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๘
เด็กหญิงจุฑามาศ หาญยิง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๒๙๙๙
นายณัฐวัตร ใจหาญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๐
นายทนงศักดิ

์

สุระเวก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๑
นายทรงสิทธิ

์

พ่อค้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๒
นายทินกร เข็มเอียม

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๓
นางสาวธนัชพร แสนกล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๔
นางสาวธัญลักษณ์ ผิวละออ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๕
นายธีรภัทร ยิงได้ชม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๖
นางสาวนันทกานต์ พันธ์ศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๗
นายนิภัทร์ หงษ์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๘
นางสาวปณิตตรา สมบูรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๐๙
นายประภากร ภูดวงดาษ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงปาณิศา สอนเพิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กชายพรรณศักดิ

์

คงใจดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๒
นายพุฒิเมธ กระแสโสม

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๓
นายวรวิทย์ คงนอก

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๔
นายวรวุฒิ มันเหมาะ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๕
นางสาววารุณี พิศวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๖
นายวิจิตร ทองคุณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๗
นายวิชิต ผิวทวี

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๘
เด็กหญิงศศิธร เหมาะใจ

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๑๙
นางสาวศิริวรรณ หงษ์ทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงสิรินญา จำปา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๑
นางสาวสิรินยา ปดตามาตา

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๒
นางสาวสุนิตา สำราญลำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๓
นางสาวสุวิมล วังโตนด

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๔
นางสาวอนุสรา ตรงศูนย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๕
เด็กหญิงอรยา ผจญกล้า

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๖
เด็กชายอรรถพร คงชืนใจ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๗
นางสาวอวัสดา บุตรงาม

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๘
นายอัษฎา วงษ์เหิม

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๒๙
นายเฉลิม งามเลิศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๐
นางสาวเดือนเพ็ญ สุปรัยธร

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๑
นางสาวไพลิน หาญยิง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๒
นางสาวกมลชนก โพธิแก้ว

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๓
นางสาวกฤติยา ชาวนา

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๔
นางสาวกาญจนภัทร ปญญาคิด

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๕
นางสาวจุฑารัตน์ โพธิแก้ว

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๖
นายณัฐพล อำมินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๗
นางสาวทิวาภรณ์ สาแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๘
นายธีรศักดิ

์

เพ็งพิเดช
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๓๙
นายธีรเดช ขำคม

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๐
นายธเนศ สติภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๑
นางสาวบุษรา ดมหอม

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๒
นายปรินทร วงค์อามาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๓
นางสาวปาริชาติ พิลึก

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๔
นางสาวปยพร ชายเพชร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๕
นายภานุวัฒน์ หอมหวล

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๖
นางสาวลักขณา มีแยบ

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๗
นางสาววจิราพร กาบทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๘
นางสาววธิดา ประเมินชัย

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๔๙
นางสาวศิริลักษณ์ บังคะดารา

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๐
นายศิลปชัย ทองนำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๑
นายศิวกร รุ่งเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๒
นายสมพร บุญเสริม

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๓
นายสัณหรัฐ สร้างดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๔
นางสาวสิตานันท์ ยีสุ่นหอม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๕
นายสุธิศักดิ

์

พืนบน

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๖
นางสาวสุนิสา มุมทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๗
นางสาวสุภาพร ฮวดหลี

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๘
นายสุรชัย พันธ์ศรี

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๕๙
นายอนุศาสน์ บุญยงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๐
นางสาวอรพรรณ ตระการจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๑
นางสาวอรอุษา เหลียมดี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๒
นายอัครพล สืบเพ็ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๓
นายเรืองศักดิ

์

ศรีษะธาตุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๔
นายไตรประสิทธิ

์

เผ่าพันธุ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๕
นายกษิดิศ ปนแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๖
นางสาวชนาพร ภูกองไชย

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๗
นายณัชพล เรืองแวว

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๘
นายณัฐพงศ์ จารัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๖๙
นายณัฐพล พริงเพราะ

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๐
นายธนากร แก้วกอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๑
นางสาวธัญรัตน์ ภิเพก

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๒
นายนัทพงษ์ สวัสดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๓
นายบัณฑิต โพธิแก้ว

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๔
นางสาวปณิตา โพธิแก้ว

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๕
นางสาวปวีณา กลิงรัมย์

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๖
นางสาวปวีณา เสพสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๗
นายพูลสมบัติ ศรีคุณ

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๘
นายภูวนาท โพธิแก้ว

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๗๙
นางสาววรดา ชาวนา

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๐
นางสาววรนันท์ ขาวงาม

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๑
นายวรวุฒิ ฉัตรช้อยครบุรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๒
นายวสันต์ เรืองไกล

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๓
นายวสิษฐ์พล โพธิแก้ว

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๔
นางสาววิจิตรา ชาวนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๕
นางสาวศรัณยา ขาวงาม

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๖
นางสาวศศิธร ทองศักดิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๗
นายศิวกร โพธิศรี

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๘
นายสนธยา ทองดุน

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๘๙
นางสาวสาริณี สุกรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๐
นายสิทธิชัย ชาวนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๑
นางสาวสิทธิณี วัฒนวงษ์ขันธุ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๒
นางสาวสุนิษา ทีอุปมา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๓
นางสาวสุภัทรา วิริยะวิญู

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๔
นางสาวสุภาพร สุดเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๕
นายสุวัฒนา

แก้วอารีรัตน์สกุล ๐๖/๐๗/๒๕๔๐
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๖
นายอภิวัฒน์ ไหมทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๗
นายอภิสิทธิ

์

ทองนำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๘
นางสาวอรชร พริงเพราะ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๐๙๙
นางสาวอรอำภา ขาวเครือ

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๐
นายอัศวพล สืบเพ็ง

๐๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๑
นางสาวเกสรา โสนทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๒
นางสาวเจริญลักษณ์ โพธิแก้ว

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๓
นางสาวเบญจมาศ พิศโสระ

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๔
เด็กชายกิตติธัช พิศงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายจิรยุทธ์ ภูมิสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูมิสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงบัณพร หุ่นศิลป

๐๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ เกิดคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๐๙
เด็กหญิงศศิธร สอนดอก

๒๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงสาริษา แถบเกิด

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๑
เด็กหญิงสุภัสสร เรียบร้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๒
เด็กชายอภิวัฒน์ ชืนชูจิตร์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๓
เด็กหญิงอัญธิกา นาคเขียว

๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๔
เด็กหญิงกาญจนา คงสุข

๒๖/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๕
เด็กหญิงจิรวรรณ ดัดตนรัมย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๖
เด็กชายจิรเดช คงสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๗
เด็กหญิงชญาดา ถีถ้วน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ สายแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๑๙
เด็กหญิงปนัดดา พราวแดง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๐
เด็กหญิงพัชรี สีงาม

๒๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๑
เด็กหญิงมณีนุช ครึงมี

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๒
เด็กชายสีหชัย ทองหล่อ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๓
เด็กชายอดิศร เกิดพุ่ม

๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๔
เด็กหญิงอนุวรรณ ถือชัย

๓๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๕
เด็กหญิงนภัสรา เรืองเจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๖
เด็กหญิงนริสรา เรืองเจริญ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๗
เด็กหญิงปวีณา ทองนำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ นิเรืองรัมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๒๙
เด็กชายธนากร กิงแก้ว

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงขวัญฤดี บุญชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๑
เด็กหญิงชมพู บุญโสดากรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๒
เด็กหญิงทิตยา อินทร์สุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๓
เด็กหญิงนพรัตน์ แจ่มใส

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๔
เด็กหญิงนำฝน บุญชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๕
เด็กหญิงพรชิตา แก้วงาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๖
เด็กชายมรุเดช เริงหาญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๗
เด็กชายยศกร ศรีขาว

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๘
เด็กชายศิวกร บุญเลิศ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๕๙/๓๑๓๙
เด็กหญิงอารียา ดำเนินงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายธนกร มันยืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมัครเดียว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๒
เด็กชายกันตวิณญ์ ขาวงาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๓
เด็กหญิงกุลนันท์ ถือคง

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๔
เด็กชายคฑาวุฒิ สวยรูป

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๕
เด็กชายจักรพงษ์ ไม้สวยดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๖
เด็กชายจิรภัทร ชมทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๗
เด็กชายชนัญู อยู่ปูน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๘
เด็กหญิงชลธิชา วงศ์เหิม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๔๙
เด็กชายณัฐวัตร ขาวเครือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๐
เด็กหญิงตะวัน โสรัสสะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๑
เด็กชายถิรวัฒน์ ทองนำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๒
เด็กชายธีรภัทร สมัครสมาน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๓
เด็กหญิงนริสรา วงษ์เหิม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๔
เด็กหญิงนัยนา ซือสัตย์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๕
เด็กชายปยวัฒน์ มุมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๖
เด็กชายพรรณษา คงสกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ การะเกตุ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๘
เด็กหญิงพิมฤทัย พิมพ์ชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๕๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ เรืองไกล

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายรัชนาถ โสนทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๑
เด็กหญิงวิภาพร มูลทองคำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๒
เด็กหญิงสกุลกานต์ โสนทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๓
เด็กหญิงสุกฤตา เจนขนบ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๔
เด็กชายสุรสิทธิ

์

จาบทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๕
เด็กหญิงสุวนันท์ แต้มทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๖
เด็กหญิงอรยา เงางาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๗
เด็กหญิงอรุณี ดมหอม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๘
เด็กหญิงอาภาศิริ ดมหอม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๖๙
เด็กหญิงเบญญาภา วาหมงคล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงเสาวภา วงเหิม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๑
เด็กหญิงจุติมา โสนทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๒
เด็กชายชยณัฐ ถนัดรอบ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๓
เด็กชายชานนท์ คงสกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทวีสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๕
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

โสนทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๖
เด็กชายพรรศวัฒน์ สุทธิโกมล

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๗
เด็กชายพศวัฒน์ เหลียมดี

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ บัวกลาง

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๗๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ภาวิรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๐
เด็กชายศิริศักดิ

์

คงสกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๑
เด็กหญิงสาลิกา แก้วเหลียม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๒
เด็กหญิงเจนจิรา นุวัยยา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๓
เด็กชายมงคล พนิรัมย์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๔
เด็กหญิงอนัญญา มุมทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๕
เด็กหญิงอิงพร จรจรัญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ชาวนา

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๗
เด็กหญิงนภัสสร ชาวสวน

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๘
เด็กหญิงนภามาศ ขันทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๘๙
เด็กหญิงพรชนก พ่อค้า

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๐
เด็กชายพรเทพ พริงเพราะ

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๑
เด็กหญิงมนัสวี ยอดแฉก

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๒
เด็กหญิงมาริสา พริงเพราะ

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๓
เด็กหญิงลลิตวดี ดำเนินงาม

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา รังทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๕
เด็กหญิงสุนิสา ดำเนินงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๖
เด็กหญิงสุภัสสร สมบูรณ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๗
เด็กหญิงเอืองตะวัน

้

รังทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บูรณ์เจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๑๙๙
เด็กชายจอมศักดิ

์

แจ่มใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงจันทิมา พริงเพราะ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายจิรพันธ์ นุชนารถ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๒
เด็กหญิงจิราพร พริงเพราะ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงชลิตา บรรลือทรัพย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เงางาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๕
เด็กหญิงณภัทร สมานจิต

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๖
เด็กชายธนาเทพ ขาวงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๗
เด็กหญิงปฏิมาวรรณ ชาวนา

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงปราณี ชาวนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๐๙
เด็กชายภควัต พริงเพราะ

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๐
เด็กชายศรายุทธ เจริญสวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๑
เด็กหญิงศศิกานต์ สายน้อย

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๒
เด็กชายสมเกียรติ บูรณ์เจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๓
เด็กชายสรวิชญ์ หาสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๔
เด็กชายสุรชัย นิมิตรัมย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๕
เด็กชายอนุพล พอกพูน

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๖
เด็กชายอนุวัฒน์ ทวีพูน

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๗
เด็กชายอนุศักดิ

์

ขาวงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๘
เด็กชายอภิวัฒน์ ทองนำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๑๙
เด็กชายโกเมศ วรรณารักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๐
เด็กชายณัฐพงศ์ บูรณ์เจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๑
เด็กหญิงทิพปภา สวยรูป

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๒
เด็กชายพนา พจนกวิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๓
นางสาวศิริลักษณ์ บูรณ์เจริญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๔
เด็กหญิงสุธิดา ชัยทิพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินเสก
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๖
เด็กชายไกรภพ ดำเนินงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๗
เด็กหญิงกิตติยา บรรลือทรัพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๘
เด็กชายจิรพัฒน์ มาสิม

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๒๙
เด็กหญิงธิดาฟา ขันทอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๐ เด็กหญิงประภาวรรณ
เสนาะเสียง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๑
เด็กชายปญญา ขันทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๒
เด็กชายพิสุทธิ

์

เสนาะเสียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๓
เด็กชายยศนันท์ บรรลือทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๔
เด็กหญิงสาลิกา บรรลือทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๕
เด็กหญิงสุรีย์วัลย์ มูลศาสตร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๖
เด็กหญิงกรรณิกา อุดมครบ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บรรลือทรัพย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๘
เด็กหญิงชุติมา คงนาค

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๓๙
เด็กหญิงณัฐธิดา บรรเทิงใจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๐
เด็กหญิงณัฐริกา บรรลือทรัพย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๑
เด็กหญิงธนัญญา บรรลือทรัพย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๒
เด็กชายธนายุต กระจายศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๓
เด็กหญิงนฤมล นิสสัยดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๔
เด็กหญิงภัณทิรา บรรลือทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๓ / ๒๗๓
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สร ๔๕๕๙/๓๒๔๕
เด็กชายวรายุทธ บรรลือทรัพย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๖
เด็กหญิงวิสา บรรลือทรัพย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ถะเกิงสุข

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๘
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ บรรลือทรัพย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๔๙
เด็กหญิงสุนิสา คำตา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๐
เด็กหญิงอภัสรา บรรลือทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๑
เด็กหญิงอรยา สดใส

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๒
เด็กชายอัครพนธ์ ขาวงาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๓
เด็กชายอัครวุฒิ ภูบานชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ เสนาะเสียง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๕
เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญยงค์

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ ไกรสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๗
เด็กชายธนานุวัฒน์ เสนาะเสียง

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๘
เด็กชายธีรโชค มูลศาสตร์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๕๙
เด็กหญิงปณิดา ตุ้มทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๐
เด็กชายพัชรพล ปนเคหา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๑
เด็กชายพีรพงษ์ เสนาะเสียง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๒
เด็กหญิงวราภรณ์ สาระปญญา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๓
เด็กชายวราวุฒิ บรรลือทรัพย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๔
เด็กชายวัชรพล แผลงฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชุมทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๖
เด็กหญิงกฤติกา ปรากฎรัตน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๗
เด็กชายกฤษฎา แก้วเหลียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๘
เด็กหญิงกิตติกา สมนึก

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๖๙
เด็กชายกิตติภพ พอกพูน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๐
เด็กหญิงกุลธิดา โสรเนตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๑
เด็กชายคชรัตน์ กิรัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

พ่อค้า
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๓
เด็กชายฐาปนา บรรลือทรัพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๔
เด็กชายทศพร ยืนยาว

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุตตะทูน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิเข็ม

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๗
เด็กชายธีรภัทร ดวงทนิน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๘
เด็กหญิงนพจิรา พันธ์มา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๗๙
เด็กหญิงนภัสสร นภาคเวช

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๔ / ๒๗๓

้
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สร ๔๕๕๙/๓๒๘๐
เด็กชายบุญยัง คำทองแท้

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๑
เด็กหญิงบุษยา จันทะบูรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ นพเก้า

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๓
เด็กหญิงฟาริดา สร้างดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๔
เด็กหญิงภัคจิรา พริงเพราะ

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๕
เด็กหญิงภัชราภา บุญสะรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๖
เด็กหญิงภัทรสุดา พวกพูนดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๗
เด็กหญิงวรรณวิศา สมานจิตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๘
เด็กหญิงวรรณศิน สรงนวน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๘๙
เด็กหญิงวรัชยา นพเก้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๐
เด็กหญิงวิยะดา ชาติฉลาด

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๑
เด็กชายศตายุ ศรีแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๒
เด็กชายศราวุธ ภูษาจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๓
เด็กหญิงศุภกานต์ ยืนยาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๔
เด็กหญิงสาริกา พันธ์ศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๕
เด็กชายอนุสรณ์ ยืนยาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุธารัมย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๗
เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๘
เด็กชายอรรถพล จารัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๒๙๙
เด็กหญิงอริสา โสรเนตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงอาทิตยา เชือจิตร

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงเฟองฟา พันธ์ศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๒
เด็กชายเอกชัย เฉลียวศิลป

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงไหมไทย จารัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร พ่อค้า

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๕
เด็กหญิงจิตรลดา พันธ์ศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๖
เด็กชายจิรวัฒน์ พอกพูน

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พอกพูน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงทิพวรรณ สุดงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๐๙
เด็กชายธงทอง เยือจันทร์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๐
เด็กชายนันทกร มีแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๑
เด็กชายนันทภพ สมานใจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๒
เด็กหญิงนันทิตา ดอกเชือเอม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๓
เด็กหญิงนิภาพร บรรลือทรัพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๔
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จิตเดียว
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๕
เด็กหญิงพรรษา สมานรักษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๖
เด็กชายพันกร พันธ์ศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๗
เด็กหญิงพิมพิมล ปุมทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๘
เด็กหญิงวณิชศรา กูลรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๑๙
เด็กหญิงวันวิสา ชายประโคน

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงวัลลภา จารัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๑
เด็กชายวุฒิชัย นพเก้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๒
เด็กชายวุฒินันท์ เมืองไทย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ ยืนยาว

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๔
เด็กหญิงสุนิสา ประโยชน์รักษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๖
เด็กชายอนุพงษ์ ธงศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๗
เด็กชายเจตต์ จันทร์พิมาย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๘
เด็กชายเฉลิมพล กะการดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๒๙
เด็กหญิงกิตติวรฎา สหาวัตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองผาภูมิเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๑
เด็กหญิงขวัญตา มุมทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๒
เด็กหญิงชญานี จอมผักแว่น

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๓
เด็กชายชาญวิทย์ คงบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๔
นางสาวณฐพร สมัครสมาน

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๕
เด็กหญิงนริษา นพเก้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๖
เด็กชายนิติกร พ่อค้า

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๗
เด็กหญิงนิลดา เจาะใจดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๘
เด็กหญิงพรชิตา ปญญาคิด

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๓๙
เด็กหญิงพัณณิตา จารัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงวรรณิตา สวนงาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๑
เด็กชายวรายุทธ์ มุมทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๒
เด็กชายวัชรินทร์ พันธ์ศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๓
เด็กหญิงศุกร์ธิษา เจริญผล

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๔
เด็กหญิงสมฤดี พันธ์มะลี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๕
เด็กชายสรวิชญ์ ปรักมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๖
เด็กหญิงโสภิตา ทองกร

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๗
เด็กชายภูวดล ดวงใจ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๘
เด็กหญิงรัตนพร หินกอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๔๙
เด็กหญิงสุวิมล ปองโสธร

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงญาณิศา วังสันต์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๑
เด็กชายมงคล อุดมพร

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๒
เด็กหญิงสายธาร กลินสุคนธ์

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๓
เด็กชายธาดา ชืนชม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๔
เด็กชายเกียรติชัย อุ่นใจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๕
เด็กชายกิตติพันธ์ เจือจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๖
เด็กชายธนาวัฒน์ เสนาะสังข์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๗
เด็กชายสามารถ แหวนวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๘
เด็กชายวรานนท์ มีศิริ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๕๙
เด็กหญิงธิดาแก้ว ชืนชม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๐
เด็กหญิงจิรนันท์ มณีศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๑
เด็กหญิงวราทิพย์ ตินทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๒
เด็กหญิงธัญสรณ์ สีราช

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดหวาย บัวหวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๓
เด็กชายกิตติธัช ฉลาดมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๔
เด็กชายกุลเกียรติ ใจหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๕
เด็กหญิงชลธิชา บุตรรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๖
เด็กหญิงปทมวรรณ ขาวงาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๗
เด็กชายพีรพัฒน์ กำจัดภัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๘
เด็กชายอิศเรศ ทาจารวัตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๖๙
เด็กหญิงกาญจนา นามเวช

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๐
เด็กหญิงกิตติมา นารี

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๑
เด็กชายคมสันต์ ทรงกลินจันทร์

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๒
เด็กหญิงจิตรานุช ทองคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๓
เด็กหญิงจิราพร ดัชถุยาวัตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๔
เด็กหญิงชฎาพร สมตำหนิ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๕
เด็กหญิงชไมพร ขวานอก

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๖
เด็กหญิงฐิติมน แสงเลือม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๗
เด็กหญิงณภัศวรรณ ปนแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๘
เด็กหญิงทิพย์ปภา คะเรรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๗๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ จันทร์แปล

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๐
เด็กหญิงนวพรรณ เทาศิริ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๑
เด็กหญิงนันทิดา โต๊ะงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๒
เด็กชายปณณธร บุญพอก

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๓
เด็กหญิงปทมพร แสงศิริ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๔
เด็กหญิงปนมณี มีเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๕
เด็กชายภาคภูมิ สมภาค

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๖
เด็กหญิงมลฑิรา ปตตายะโส

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๗
เด็กหญิงมัณฑิตา จินดาศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๘
เด็กหญิงรจนา บุญไทย

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๘๙
เด็กหญิงวรฤทัย จริตรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๐
เด็กหญิงวาสนา พินิจมนตรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๑
เด็กชายวิชาญ สหุนิล

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๒
เด็กหญิงวิภาดา จันทร์งาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๓
เด็กหญิงศิรินทรา ใยอิม

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๔
เด็กชายศุภกิจ คุ้มภัย

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๕
เด็กหญิงสรัญญา ไชยพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๖
เด็กชายสิริชัย ลือบางใหญ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๗
เด็กหญิงสุขฤทัย ไชยพิมพ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๘
เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ดง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๓๙๙
เด็กหญิงสุวรรณา ยอดจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงอารียา การะเกต

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายอำพล พัดพรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงเกตุสุดา ศรีสด

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อรชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายคงเดช พริงเพริด

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงจำเนียร สุภนาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๖
เด็กหญิงชนิดา พิมหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงชลิตา กระสังข์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงณภัสวรรณ บุญคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายธนากร นิยมวงษ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๐
เด็กหญิงนันทกร อุดมวิเศษ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๑
เด็กชายนิติภูมิ บุตรพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๒
เด็กหญิงนุชจรินทร์ อินประเสริฐ

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๓
เด็กชายประสิทธิ

์

ยอดจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๔
เด็กหญิงปทมา ใยอิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๕
เด็กหญิงพิมผกา เทศนา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๖
เด็กชายภานุวัฒน์ มุกดาหาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๗
เด็กหญิงภิญญดา เงินถม

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๘
เด็กหญิงรำไพ ชัยณรงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๑๙
เด็กชายวัชรพงษ์ วิถี

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๐
เด็กชายสถาพร สมใจ

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๑
เด็กชายสรายุทธ บุญตัง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๒
เด็กหญิงสาธิมน สานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โต๊ะงาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๔
เด็กหญิงอภิญญา แกมแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๕
เด็กหญิงอรอุมา สิงจานุสงค์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๖
เด็กชายอานนท์ งามแพง

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๗
เด็กหญิงเจตนิพิฐ พรมมะลิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปนแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๒๙
เด็กหญิงจิตรลัดดา พานแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๐
นายณัฐพงษ์ วิถี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๑
นายตะวัน จุฬารี

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๒
นายทนงศักดิ

์

ใยอิม

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๓
เด็กชายทวีศักดิ

์

สระศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๔
นางสาวธันยพร ขาวงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๕
นายนเรศ บุญลอย

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๖
นางสาวสุธาสินี วุฒิยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๗
นางสาวสุนิตรา บุญภา

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๘
นางสาวสุนิษา ยิงชืน

่ ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๓๙
นางสาวจิราพร มังมี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๐
นางสาวฉวีวรรณ อินทร์สะอาด

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๑
นางสาวชฎาพร ตองทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๒
นางสาวตะวัน บุญเตือน

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๓
นายทวัชชัย เลือมใสย์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๔
นายธีรวัฒน์ บุญตัง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๕
นายประยงค์ ทองทา

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๖
นางสาวปาริชาต ขันทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๗
นางสาวภัคจีรา ทองบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๘
นางสาวมินตรา สาทิพย์จันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๔๙
นางสาววริษา สุขนันท์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๐
นายวรุฒ บุญลอย

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๑
นางสาววิจิตรา สุทธิประภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๒
นางสาววิภาดา ใยอิม

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๓
นางสาวศิรินณา หาญยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๔
นางสาวศิริพร ใยอิม

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๕
นายศุภรัตน์ ดัชถุยาวัตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๖
นางสาวศุภรัตน์ บุญล้อม

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๗
นางสาวสายฝน แก้วล้อม

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๘
นางสาวสุนิสา พิมยะวงค์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๕๙
นางสาวสุพรรณี สุดแน่น

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๐
นางสาวสุภาพร ดัชถุยาวัตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๑
นายอภิรักษ์ แสงสอน

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๒
นายอรรถพล คำสิม

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๓
นางสาวเบญจมาศ ไชยดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๔
นายคณิต ดัชถุยาวัตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๕
นางสาวจรรยพร บุระณะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๖
นางสาวจันฑา แสนกล้า

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๗
นายจิรชัย กองแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๘
นายณัฎฐากร มะณีเนตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๖๙
นายสราวุธ จันทร์งาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๐
นายสุกฤษฎิ

์

สมบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๑
นางสาวสุชีรา บุญเยียม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๒
นางสาวสุนิตา นามเงียว

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๓
นางสาวหวันวิหวา นิสัยกล้า

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๔
นางสาวขวัญฤดี ภูครองทุ่ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๕
นางสาวชลิตา ทานาค

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๖
นางสาวณัฐมนต์ บุตรแสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๗
นางสาวธิดารัตน์ กระสังข์

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๘
นายมานพ กระสังข์

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๗๙
นางสาวรัชนีกร บุตรงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๐
นางสาวสิวิกา กรองทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๑
นางสาวอำไพ วุฒิยา

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๒
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสมัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๓
นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ

๒๒/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๔
นายวิศวพงษ์ โสรถาวร

๒๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๕
นางสาวสุพรรษา วันไทย

๐๔/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๖
นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท

๑๒/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๗
นางสาวอนงค์ เชยจันทา

๐๔/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๘
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๘๙
นายอาทร อุตรา

๑๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๐
นายเกรียงไกร คงจันทร์

๐๓/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๑
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ

๑๓/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๒
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ขอพิมาย

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๓
เด็กหญิงชนิดา พวงโลก

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๔
เด็กหญิงทิชากร ปจวาจา

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีพันธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๖
เด็กหญิงปาริชาติ ภาสดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ขุมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๘
เด็กหญิงอริสรา สมทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๔๙๙
เด็กชายณรงค์ คุ้มภัย

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายธนากร ฉัวศิริพร

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงปพัชญา ลาศัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายพลพล มงคล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขอพิมาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๔
เด็กหญิงพิยดา ก่อแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๕
เด็กหญิงวันวิสา เผ่าภู่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงสุธาสินี สานนท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๗
เด็กหญิงณัฐพร สาระไอ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๘
เด็กหญิงปณฑิกา สุขเลิศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงอภัสรา บุญคุ้มครอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงอรพรรณ พรึงพรืด

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดยางเตีย

้

 

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๑
เด็กชายธนพล โพธิคำ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๒
เด็กชายประภัทรพงษ์

สติมัน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๓
เด็กหญิงศรัญญา วังสันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๔
เด็กหญิงนาตยา อุตสาหะ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ยังยืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๖
เด็กชายประสิทธิ

์

จริญญา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๗
เด็กหญิงพรสุดา คำดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๘
เด็กชายสุริยา ศรีจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๑๙
เด็กหญิงสุวิชา กลินสุคนธ์

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๐
เด็กหญิงโสรยา ชนะกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๑
นายกรรชัย ใจกล้า

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๒
นายชาญณรงค์ บุตรดีขันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๓
นายธีรศักดิ

์

ทวีสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๔
นางสาวปยนันท์ สุดหลักทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๕
นายพงศธร ใยชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๖
นางสาววริศรา ซาสงวน

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๗
นางสาววลาสิณี บานเย็น

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๘
นายวุฒิชัย แก้วงาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๒๙
นายศรีขรภูมิ ศรีดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๐
นายณัฐพล ไชโย

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๑
นายธนกฤต พิศภิรมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๒
นายสิทธิพงษ์ เชิดประโคน

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๓
นายอัครกรณ์ วังสันต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๔
นายอิสรา ยืนยง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๕
นางสาวเนตรนภา เสนนอก

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๖
นางสาวกชกร เจือจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๗
นางสาวรตินันท์ ปญญาโรจน์สุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๘
นายเกียรติศักดิ

์

ฝอยโคกสูง
๒๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๓๙
นางสาวเบญจมาพร ฉิมมาลี

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๐
เด็กชายเกษมสันต์ สมานรักษ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๑
เด็กหญิงสุรภา ภูสมตา

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๒
เด็กหญิงกัลยาณี ดัชถุยาวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๓
เด็กหญิงสุธาศิณี แฝงฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๔
เด็กหญิงเมขลา ชืนชม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๕
เด็กหญิงกันยาณี บัวชุม

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เปยมอรุณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๗
เด็กหญิงนันทิพร ภาคพรหม

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ พานทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๔๙
นายอภินันท์ บุญสัม

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงกฤติยา พวงประยงค์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๑
เด็กหญิงชนากานต์ คำงาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๒
เด็กชายปริญญา บัวชูม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๓
เด็กหญิงมินตรา หล่อทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๔
เด็กหญิงสมใจ โตพันยะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๕
เด็กหญิงสิริวรรณ แก้วสละ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๖
เด็กหญิงสุนิสา สุบุญสันธ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๗
เด็กชายจีรวัฒน์ นาคง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

นาคง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรลักษณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๐
เด็กชายธนากร สร้อยเพชร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๑
เด็กชายธนิสร ว่องไว

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๒
เด็กหญิงนฤมล ทองดาษ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๓
เด็กชายบริวัตร เสาทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๔
เด็กชายพีระพล มูลหอม

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๕
เด็กหญิงลัดดา สาธร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๖
เด็กหญิงวรรณิกา ดัชถุยาวัตร

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๗
เด็กชายวรากร ชฎาทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๘
เด็กชายวัฒนา สาลี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๖๙
เด็กชายศรราม พานทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สาธร

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๑
เด็กหญิงอริสา นึกดี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๒
เด็กชายอนุวัฒน์ เรืองจาบ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๓
เด็กหญิงขวัญฤดี จุฬารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๔
เด็กหญิงนันทนา นันทา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๕
เด็กหญิงบุษยมาศ หนึงใจ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๖
เด็กหญิงปรียาธรณ์ ไชยสาร

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา อารมย์ดี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๘
เด็กชายบุญศรี จันทะวงศ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๗๙
เด็กชายวรเมธ ประดาสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายสหรัฐ สิงห์โตทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๑
เด็กหญิงนิตยา รามณี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๒
เด็กหญิงมาริสา สวนสมจิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๓
เด็กหญิงอลิสา วิชาศิลป

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ตามสีรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๕
เด็กหญิงวราภรณ์ กองแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๖
เด็กหญิงอชิรญาณ์ รักษ์คิด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๗
เด็กหญิงจิราวรรณ นิยม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๘
เด็กหญิงพรไพลิน โยลัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๘๙
เด็กหญิงจินดารัตน์ กายะสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงเจตนี บุญลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๑ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
เพิมนิตย์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๒
เด็กหญิงพงศ์นภา แม่นงาม

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๓
เด็กหญิงอังคณา พงษ์พันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๔
เด็กชายธนาธรณ์ ยอดศรีทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สุขประเสริฐ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๖
เด็กชายอัมรินทร์ อินทรีย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๗
เด็กชายจตุพล ยุทธรัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๘
เด็กชายณัฏฐชัย บุตรลานช้าง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๕๙๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญเลียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายกำธร ฤทธิแผลง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ เชียวชาญ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงสุพิฌาย์ ติละ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ครุฑครบุรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๔
เด็กหญิงนิทธิมล มันจิตร์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายชาติตระการ วรวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๖
เด็กหญิงนำทิพย์ สอนปน

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๗
เด็กชายสมัชญ์ แสนจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๘
เด็กชายเกรียงไกร จันทร์ทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายภิรภัทร หลักบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์

 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๐
เด็กหญิงวาธิณี ควรทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๑
เด็กหญิงปวีณา ระดมบุญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๒
เด็กหญิงสรนันท์ ต้นทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๓
เด็กหญิงอมลรดา สมรูป

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์

 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๔
เด็กหญิงมณฑกานต์ วงศ์ษาเศก

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๕
เด็กหญิงชลธิชา กลินสุคนธ์

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ห่อทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๗
เด็กหญิงวิรัญชนา รัมพณีนิล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์

 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๘
เด็กหญิงอนุธิดา ราชสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๑๙
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติวงศ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์
 

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๐
เด็กหญิงณัฐวิภา นพพิบูลย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
วัดโพธิญาณบ้านอานันท์

 

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๑
เด็กหญิงธาราทิพย์ กระแสโสม

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๒
เด็กหญิงอรยา อินตา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๓
เด็กชายอัครพล กุนรัมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๔
เด็กหญิงอรวรรณ สายสุก

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๕
เด็กหญิงไอริน ภาพแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผิวงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๗
เด็กหญิงภัคจีรา คำแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๘
เด็กชายสุเมธ หล่อแหลม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านช่างป วัดช่างป  

สร ๔๕๕๙/๓๖๒๙
เด็กชายพีรพงษ์ โต๊ะงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๐
เด็กชายวรากร แกมกล้า

๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๑
เด็กชายอรรถชัย กรวยทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๒
เด็กหญิงเกสร ยัดดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๓
เด็กหญิงจารุวรรณ โต๊ะงาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๔
เด็กหญิงจิดาภา บุญครอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๕
เด็กหญิงจุฑามณี ดวงแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ มุมเรือนทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ กุดหินนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๘
เด็กหญิงเมทินี มีศิริ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๓๙
เด็กหญิงรัตชนก บูรณ์เจริญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ บรรลือทรัพย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๑
เด็กหญิงวาสนา หมู่ทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๒
เด็กหญิงศศิวิมล ชืนชม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๓
เด็กหญิงสิรานี แสงงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๔
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ดอกจันทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๕
เด็กหญิงสุพัตรา แย้มสวนดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๖
เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์โตทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๗
เด็กชายสุวนัย ใสดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๘
เด็กหญิงอัญดามัญ หล่อทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๔๙
นายนัฐพงษ์ บุญงอก

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๐
นายภัคพงษ์ ดวงดี

๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๑
นายสุทธิพงษ์ ภูทองเทียม

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๒
นางสาวกมลชนก สืบสุก

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๓
นางสาวจิตตมาส รุ่งเรือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๔
นางสาวจิรภัทร งามดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๕
นางสาวจิรวรรณ รู้จิตร

๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๖
นางสาวธนพร บัวดี

๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๗
นางสาวสุนิสา แสงงาม

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๘
นางสาวสุรนีย์ เหลือมลำ

่

๑/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๕๙
นางสาวเอือย

้

อุ่นจิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๐
นายกิตติชัย เปรียบกล้า

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๑
นายเกียรติศักดิ

์

รู้จิตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๒
นายจักรพันธ์ บุราคร

๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๓
นายทรัพย์สมพร พรมจันทร์

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๔
นายอนันตชัย อุดมสันต์

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๕
นางสาวอวัสดา แสงงาม

๔/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๖
นายบุญฤทธิ

์

บรรลือทรัพย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๗
นางสาวแสงแก้ว นิลจำรัส

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๘
นางสาวนุชสรา จันทร์คืน

๙/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๖๙
นายเจษฎา มุมทอง

๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๐
นายปยกุล แสสินธุ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๑
นายสุทธิพงษ์ กุลหงษ์

๒/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๒
นางสาวกฤษณี สีนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๓
นางสาวขนิษฐา วรรณเพชร

๑/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๔
นางสาวพรทิพย์ โสรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๕
นางสาวเพ็ญนภา รู้จิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๖
นางสาวลลิษา จันทร์คืน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๗
นางสาวแสงอรุณ นิลงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๘
นางสาวธารินทร์ หล่อแหลม

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๗๙
นางสาวอภิสิทธิ

์

ดวงดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๐
นางสาวกัญญา จ้อยเชือ

้

๑/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๑
นางสาวนิตยา สุขแน่น

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๒
นางสาววัลยา สิงห์โตทอง

๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๓
นางสาวศิริรัตน์ มีธรรม

๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๔
นายเกียรติชัย น้อยโสภา

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๕
นายประสิทธิ

์

เสริมผล
๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๖
นายปรีชา เพ็งศรี

๕/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๗
นายปยะวัฒน์ คะเชนชาติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๘
นายโรจน์ศักดิ

์

นพพิบูลย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๘๙
นายศราวุธ รู้จิตร

๕/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๐
นายสุรชัย มาลาทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๑
นายอำพล ขจรภพ

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๒
นางสาวกมลทิพย์ แสงงาม

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๓
นางสาวจิตรานุช ใจงาม

๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๔
นางสาวจินตรา จันทร์แรม

๔/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๕
นางสาวชัญญานุช หล่อทอง

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๖
นางสาววราภรณ์ พรมมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๗
นางสาวกวินนา บุญนอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๘
นางสาววรรณา หล่อแหลม

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๖๙๙
นางสาวศิริรัตน์ เหลือมลำ

่

๑/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๐
นางสาวจุทามาศ วิชาสุ

๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๑
นายพีรษิณ ประสงค์แก้ว

๓/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๒
นางสาวอธิวัฒน์ ดวงแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๓
นางสาวสิริประภา ศรีหามายา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๔
นางสาวจารุพร วรรณสิม

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๕
นางสาวปนิษฐา เผ่ากัณหา

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๖
นางสาววิสสุตา ดวงแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๐
โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๗
นายศุภกิต พันธ์เลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๘
นายกฤษฎา สาระติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๐๙
นายสุทธิพันธ์ หอมเย็น

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายนภัสกร ไชยเกตุ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๑
นางสาวสุดารัตน์ หล่อแหลม

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังข่าพัฒนา วัดบ้านข่า  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๒
เด็กชายอิทธิพล ทาเกิด

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๓
เด็กหญิงจิรนัน นาจรัส

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๔
เด็กหญิงนิรมล ใจงาม

๒๕/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ ชาญสมาธิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๖
เด็กหญิงอาชาณีย์ สุขพร้อม

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา ดวงคำ

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านตะคร้อ วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ราชสีห์ ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพม่า วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๑๙
เด็กชายธนาทิต ผังคี

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพม่า วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงพรชิตา บัวเงิน

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านพม่า วัดประทุมสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๑
เด็กชายอรรถพล วันสุข

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๒
เด็กชายศุภกฤต พันธ์ศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๓
เด็กหญิงนำฝน สมานทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๔
เด็กหญิงจินตนา จันทร์แรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๕
เด็กหญิงอานิสา มุมทอง

๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๖
เด็กหญิงกิตติศักดิ

์

สมานทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๗
เด็กหญิงเกศรา สุปรัยธร

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ปาวะรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๒๙
เด็กหญิงณัฐฐิตา มุมทอง

๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๐
เด็กหญิงอริยา มุมทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๑
เด็กหญิงอารียา มุมทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๒
เด็กหญิงชฎาพร นามพูน

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๓
เด็กหญิงเบญจมาศ ประภาสัย

๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๔
เด็กหญิงพรเพ็ญ มุมทอง

๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทรายทอง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๖
เด็กหญิงสาธิตา มุมทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

วัดโพธิธรรมาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๗
เด็กชายกณิศ เจือจันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เจือจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๓๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จุลกองฮ้อ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ เจือจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๑
เด็กชายภาคิน เจือจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๒
เด็กหญิงวรัญญา อินทร์งาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๓
เด็กหญิงวิริยา สีดา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๔
เด็กหญิงศิริพร พิมพ์จันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๕
เด็กหญิงสงกรานต์ มุมทอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๖
เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๗
เด็กชายอรรณพ กองกาญจน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๘
เด็กหญิงจิราภา อุส่าห์ดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๔๙
เด็กหญิงชลิตา บุญยง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๐
เด็กหญิงนริศรา เครือวัลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๑
เด็กหญิงนาฏศิลป ระย้ายาว

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๒
เด็กหญิงนิสา อุส่าห์ดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๓
เด็กหญิงประภัสสร มันยืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๔
เด็กหญิงวณารัตน์ เกียรติแก้วอุดม

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๕
เด็กหญิงสนธยา เครือวัลย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๖
นายกฤษณาณัฐ แสวงดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๗
นางสาวจิตรา เครือวัลย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๘
นายธนพล เครือวัลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๕๙
เด็กหญิงปยธิดา สายวิเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มันยืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๑
เด็กหญิงมัณฑนา อุส่าห์ดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๒
นางสาวลลิตา อุส่าห์ดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๓
นางสาวสุจิรา อุส่าห์ดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๔
นางสาวอวัสดา ดาศรี

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๕
นางสาวแพรวพรรณ วงศ์พิพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมัครสมาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ เสนาะเสียง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๘
เด็กหญิงรัสมา สมัครสมาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๕๙/๓๗๖๙
เด็กชายศุภกิจ บุญยงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๐
เด็กหญิงชนกานต์ พิมพ์จันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๑
เด็กชายธนภัทร ทุ้ยเพียร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๒
เด็กชายธนากร ศรีแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์จันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๔
เด็กชายนราวิชญ์ หาญสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๕
เด็กหญิงพิกุลแก้ว เจือจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๖
เด็กหญิงฟาริดา บุดดีขันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๗
เด็กชายวรพัฒน์ ศรีแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๘
เด็กหญิงวราลักษณ์ สาระปญญา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๗๙
เด็กหญิงศิริพร เจือจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายอนุสรณ์ เสนาะเสียง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๑
เด็กชายอภิเดช บุญเยียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๒
เด็กหญิงเกษณี ศรีใส

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๓
เด็กชายเทพประทาน เสนาะเสียง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๔
เด็กชายธีรภัทร เจือจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๕
เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญเยียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๖
เด็กหญิงภานุมาศ จันดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๗
เด็กหญิงรินรดา สมงาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๘
เด็กชายวีระเทพ เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๘๙
เด็กชายสุรชาติ เครือวัลย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เครือวัลย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๑
เด็กหญิงอริสา จาบทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ สุราช

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๓
เด็กชายกฤษฏา กันยามา

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๔
เด็กหญิงจัณฑากร สีทา

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๕
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๖
เด็กหญิงชมพูนุช บุตรรัตน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๗
เด็กหญิงชิดชนก พิมพ์จันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๘
เด็กชายชุติพล ศรีแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๗๙๙
เด็กหญิงญาดา สาธร

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๐
เด็กชายณัฐนันท์ โกศล

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงนุชจรี ลินลา

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงพจนา ชัยนิจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๓
เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีวิเศษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๔
เด็กชายภัควัฒน์ รักษาภักดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงมาริษา ยอดศรีเพ็ง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๖
เด็กหญิงรุ้งฟา บรรลือทรัพย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๗
เด็กชายวัชรชัย ทองใบ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๘
เด็กหญิงวิภาดา ศรีวิเศษ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายศิวดล เจือจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๐
เด็กชายศิวนารถ คงดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๑
เด็กหญิงสรินรัตน์ ทิวาพัฒน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๒
เด็กชายสิงห์ กรวยทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๓
เด็กหญิงสิราวรรณ เจือจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๔
เด็กหญิงสุดาพร ดวงศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๕
เด็กหญิงสุพัตรา เจือจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๖
เด็กหญิงเก็จมณี วงเวียน

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๗
เด็กชายไพฑูรย์ สีดา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๘
นางสาวกาญจนา ชืนใจ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๑๙
นางสาวกิตติยา ภูหอม

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๐
นายคณาธิป ผมน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๑
นายคุณากร รู้รักษา

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๒
นายทรงพล เจือจันทร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๓
นายทศพล เครือวัลย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๔
นายธนากร ศรีแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๕
นายธรรมนูญ เครือวัลย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๖
นางสาวธัญชนก เครือวัลย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๗
นางสาวนนทิยา เจือจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๘
นางสาวนฤมล พิมพ์จันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๒๙
นางสาวนิภากร ชอบหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๐
นางสาวนุชนาฎ วงเวียน

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๑
นายบุญเจริญ มุมทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๒
นายปองพล อุส่าห์ดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๓
นายพลกฤต โองอินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๔
นายพิชัย เจือจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๕
นางสาวรุ่งนภา เครือวัลย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๖
นางสาววราภรณ์ จอมหงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๗
นายวราวุธ ศรีแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๘
นางสาวสราลี กีดกลาง

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๓๙
นายสุติศักดิ

์

เจือจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๐
นายสุธรรม เจือจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๑
นายอนุชา ตุ้มทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๒
นางสาวอรอุมา คงดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๓
นางสาวเยาวภา อินทร์เหลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๔
นางสาวกรรณิการ์ อุส่าห์ดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๕
นายคัมภีร์ แก้วรัศมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๖
นางสาวจริยา บุญกอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๗
นางสาวจินดารัตน์ วงเวียน

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๘
นางสาวณฐิกา บัวเคล้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๔๙
นางสาวถิรดา สว่างอาชีพ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๐
นางสาวทินศิริ บุญยง

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๑
นายธนากร บุญยง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๒
นายปรีชา กรวยทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๓
นายพิเชษฐ์ ดาศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๔
นายภราดร สิงห์ชา

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๕
นายราเชน อุส่าห์ดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๖
นางสาวลักษมี พิมพ์จันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๗
นายวิศรุต บุญยงค์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๘
นางสาวศิริพร เครือวัลย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๕๙
นายสุภาพ จันทร์ขอนแก่น

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๐
นายอิสระ คำทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๑
นางสาวกาญจนา บุญเลิศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๒
นายจักราวุธ ส่วนบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๓
นายจิรายุ บุญยง

๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๔
นางสาวปยะดา อุส่าห์ดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๕
นายมนัสชัย พิมพ์จันทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๖
นางสาววนิดา บุญปก

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๗
นายวัชรกร บุญเหมาะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๘
นายสมยศ ดงงาม

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๖๙
นางสาวสมใจ ถวิลชา

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๐
นางสาวสรนันท์ อุส่าห์ดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๑
เด็กหญิงกาญจนา ต้นทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวุธ วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๒
เด็กชายธนากร แจ่มฟา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวุธ วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๓
เด็กชายภูริณัฐ หิรัญโกเมนทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวุธ วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๔
เด็กหญิงมนพัทธ์ โสปนหริ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๕
เด็กหญิงปณิดา ผลเจริญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๖
เด็กชายชูศักดิ

์

จิตร์หาญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๗
เด็กชายนรินทร์ ดวงศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๘
เด็กชายพัฒนพงษ์ สุดารักษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๕๙/๓๘๗๙
เด็กหญิงทิพวรรณ กันนุฬา

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๐
เด็กหญิงไพศร วิวาห์สุข

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๑
เด็กหญิงอวยพร พงศ์วัชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๒
เด็กชายพงศกร แช่มช้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๓
เด็กชายสินธุชา จุฬารี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๔
เด็กหญิงกัลยารัตน์ บุญวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๕
เด็กหญิงนันทิชา เจือจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๖
เด็กหญิงเพชรลดา บุญยงค์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๗
เด็กชายรัฐพงษ์ ไกรราช

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๘
เด็กชายสุริยัน บุญคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๘๙
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญหาญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายเทียนชัย สุขแสงสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๑
เด็กหญิงเมทินี ขันตี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๒
เด็กหญิงกนกพร มุมทอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๓
เด็กชายพรชัย มูลมี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๔
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญสม

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๕
เด็กชายกิตติพัทธ์ บุญคำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ จันทะมน

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๗
เด็กชายณัช บุญจง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๘
เด็กชายอรชัย ดีนาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๘๙๙
นางสาวหนูนา อนุเคราะห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงสาลี

่

ดิษเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๑
เด็กชายพงศ์เทพ ใจสุข

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายสรวีย์ ทองบ่อ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๓
เด็กหญิงสุนิศา แว่นทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๔
เด็กหญิงนภัสสร กะหะกะสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ขันตี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ แช่มช้อย

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ใจสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยพร

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๐๙
เด็กหญิงจันทกานต์ แว่นทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงพัชราภร ชัยเงิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๑
เด็กหญิงวรรณวิษา ปะฏิโส

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๒
เด็กหญิงพรรณฤดี ศรีงาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๓
เด็กหญิงแสงงาม แว่นทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๔
เด็กหญิงวีรดา สมเสร็จ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๕
เด็กหญิงสโรชา สร้อยเพชร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๖
เด็กหญิงฐนิชา ชัยเงิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๗
เด็กหญิงมิธิพร ยาหอม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๘
เด็กหญิงธนัชพร บุญวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๑๙
เด็กหญิงวิภาดา วงศ์ศรียา

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายโชตินากร บุญสืบ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๑
เด็กชายศุภชีพ พงษ์พันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๒
เด็กหญิงปวีณา แว่นทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๓
เด็กหญิงสุพัตรา ลีโครต

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๔
เด็กหญิงธัญยาพร มีเจริญ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๕
เด็กหญิงจำเนียร ภิญโญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๖
เด็กหญิงชนม์นิภา เหล็กกล้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๗
เด็กหญิงดวงฤทัย สายชาลี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๘
เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญหาญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๒๙
เด็กชายนันทวัฒน์ วันดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงนิธิยากร ฉกรรจ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ทราจารวัตร

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๒
เด็กหญิงปยนันท์ บุญคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๓
เด็กหญิงพรชิตา โพธิไทร

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๔
เด็กหญิงพุธทรา กระแจะจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๕
เด็กหญิงภาภัทร หล้าลำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๖
เด็กหญิงรจนา บุญหาญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๗
เด็กชายวรวุฒิ ทองกอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๘
เด็กหญิงวิชุดา เขียวพุฒ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๓๙
เด็กชายสุธานนต์ บุญสืบ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงสุธินันท์ บุญสม

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๑
เด็กหญิงสุภาวดี มิลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๒
เด็กหญิงสุภาวดี รัศมีสุกใส

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๓
เด็กหญิงอนุสรา กระแจะจันทร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๔
เด็กหญิงอาภรณ์ การเกต

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๕
เด็กหญิงอารียา คำสอน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๖
เด็กชายคำรุ่ง บุญวงศ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๗
เด็กชายธวัช หล้าลำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๘
เด็กชายพรศักดิ

์

อุปถัมภ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๔๙
เด็กชายวิทวัส บุญหาญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรมไพร วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๐
นางสาวทิพวรรณ ปญญาแหลม

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดบ้านตรมไพร  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๑
เด็กหญิงสุภาพร จินวิเศษ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๒
เด็กหญิงคุณัญญา ยศนีย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๓
เด็กหญิงฉวีวรรณ คำคูณ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ สีสุตา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๕
เด็กหญิงณัฐชา บุตรโสม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีขันชมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๗
เด็กหญิงปารวี ไชยโชติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๘
เด็กหญิงวาสนา สท้านถิน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๕๙
เด็กหญิงศศิวิมล ผมงาม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๐
เด็กหญิงสุพรรณษา โอษฐ์งาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๑
เด็กหญิงกานต์มณี เติมสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

จันทร์แจ่ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๓
เด็กชายปภาวิน ภิญโญ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๔
เด็กหญิงพรชิตา เติมสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๕
เด็กหญิงมณีวรรณ ภูเทียมศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๖
เด็กชายสุทธิชัย ภูเขียว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๗
เด็กชายโชคชัย ตรงแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๘
เด็กหญิงกาญจนา ทราจารวัตร

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๖๙
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

เติมสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ แสนศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๑
เด็กชายฤทธิชัย จินดาศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๒
เด็กชายศรานนต์ อามาตมนตรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๓
เด็กหญิงสุวรรณี ศรีขันชมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๔
เด็กชายกนกพล สิงห์เวหน

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๕
เด็กชายฉัตริน ภูเขียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๖
เด็กชายชาญ จันทร์คืน

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๗
เด็กชายชาตรี ยศนีย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๘
เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์แจ่ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๗๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา บุตรโสม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๐
เด็กหญิงนำเพชร เติมสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๑
เด็กหญิงปนัดดา ตรงแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๒
เด็กหญิงลลิตา ใจงาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๓
เด็กชายวรชิต ไชยโชติ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ ประภาสัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๕
เด็กชายศราวุธ อนุเคราะห์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๖
เด็กหญิงสุธิตา ภูเขียว

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๗
เด็กชายอรรถพล คำคูณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๘
เด็กหญิงกุลธิดา ขุมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) วัดประทุมวัน  

สร ๔๕๕๙/๓๙๘๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ประวาสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงทิพย์วิมล พวงยีสุ่น

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๑
เด็กหญิงธนภรณ์ กทิศาสตร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๒
เด็กหญิงนฤมล พวงทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๓
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน กทิศาสตร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๔
เด็กหญิงปทมวัน คำเสียง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๕
เด็กหญิงปสมาศ กะทิศาสตร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๖
เด็กหญิงปารวี คำสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๗
เด็กชายภานุพงศ์ ไหมทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา สุเบ้า

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๓๙๙๙
เด็กหญิงวาสิตา ไหมทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ ประภาสัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงสมศรี ทุนดี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงอรวรรณ รู้จิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงอลิศชา สายสร้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงเมธาวี ไหมทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ไหมทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ นามโคตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พันธ์พงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ กะทิศาสตร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ มะลิลา

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๑
เด็กชายธนาวัฒน์ ไหมทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๒
เด็กหญิงปนัดดา ปนศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงปยะพร พรมทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๔
เด็กชายวุฒินันท์ ไหมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๕
เด็กชายศรีธณชัย ไหมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงสมพร แสงงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงอรยา สุขดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๘
เด็กหญิงเบญจมาศ แจ่มใส

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงเมธาวี ไหมทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๐
นายเรวัตร ศิริรจน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๑
นายเสถียน มุมทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๒
เด็กชายเอกรินทร์ ตินทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๓
นายวงค์ทอง คงแสนคำ

๗/๑๑/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านพันษี วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายกฤตนพ นพพิบูลย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๕
เด็กหญิงกัลยา หมายชอบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๖
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ นพพิบูลย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงญารินดา จันทร์แดง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงทอฝน แจ่มใส

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงธนัญชิตา อินทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงนัฐนันท์ ประภาสัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ไหมทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๒
เด็กหญิงพรรณพษา กอกสูงเนิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๓
เด็กหญิงภิญญดา บัวกลม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงยอเกียรติ สังขเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงสุจิรักษ์ ช่อจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๖
เด็กหญิงสุชาดา อุทกโยธะ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปถัมภ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายอนัญพร บัวสุวรรณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๓๙
เด็กหญิงอรนุช วิมุตกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงอลิสา ชองรัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๑
เด็กหญิงอาภัสรา สมควรทัด

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงเบญจพร ทราจารวัตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๓
นางสาวกมลมาตร ช่างทองมะดัน

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายชัยวัฒน์ อิมพิทักษ์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๕
เด็กชายธิติเมธ นพพิบูลย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๖
เด็กหญิงนิตย์รดี เพิมมี

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายประสิทธิ

์

พากเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๘
เด็กหญิงปสุตา ปานแปน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๔๙
เด็กหญิงพิมพ์มณี สำนักนิตย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงภูษณิศา ปานแปน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงรจนา คำดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๒
เด็กชายวัชรพล นพพิบูลย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๓
เด็กหญิงวาธินี เพิมมี

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายวิษณุ คำคูณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงสิริมา อินทรารักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ผายจะโปะ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายสุพจน์ แสนคำภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร์เจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๕๙
เด็กหญิงอารยา เพิมมี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงอารียา ดีนาน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๑
เด็กชายเอกรินทร์ ศรีนิล

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายไกรลาศ อุปถัมภ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๓
เด็กชายคณากร สุขเงิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ เผ่าพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงชลาใส จันทร์แดง

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๖
เด็กชายชาตรี บุตรสืบสาย

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายชินวัตร ทองดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๘
นางสาวณัฐกมล คุ้มชาวนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๖๙
เด็กชายธนากร ทราจารวัตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๐
เด็กชายธนากร หาญนิยม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงธนิกา กมลเดช

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๒
เด็กชายธีรโชติ หมอยา

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๓
เด็กชายนเรนทร์ ศรีวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงพนิดาพร เพิมมี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงพิยดา สังขเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายภานุวัฒน์ นพพิบูลย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๗
เด็กชายรัฐกร บุญสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๘
นายวราเทพ บุญเพิม

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๗๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สิริรจน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงสุจิตรา บุญไทย

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายเชิดพงษ์ ดวงอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๒
นายจักรพงษ์ ทราจารวัตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๓
นางสาวดวงพร จันทร์หอม

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๔
นายธวัชชัย ไหมทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๕
นางสาวบัณพร จันทร์แดง

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๖
นายพเนตร กิจศิลป

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๗
นายสุรสิทธิ

์

ศรีสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๘
นายหัสตพงษ์ จันทร์แดง

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๘๙
นายชัยยันต์ อิมพิทักษ์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๐
นายติญณ์ จันทร์หอม

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๑
นางสาวรัชดาวรรณ เจนจบ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๒
นายสุทัศน์ สมควรทัด

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๓
นางสาวเกศรินทร์ โอษฐ์งาม

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๔
นางสาวนันทิดา หมายมี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๕
นางสาวนิชดา เสาร์แก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๖
นางสาวสุดารัตน์ หมายมี

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๗
นายเกรียงไกร ประสมพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา วัดพันษี  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๘
เด็กชายณัฐพงศ์ พิมพ์น้อย

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายธนธรณ์ พรมเทศ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายธนพล วังนุราช

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๑
เด็กชายนินนาท แก้วบุญศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๒
เด็กชายนฤปนาถ ชัยภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายภูวนาถ บุญขาว

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายยศกร บัญชาเมฆ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายวุฒิชัย จิตรเย็น

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๖
เด็กชายสัตยา โสพิมพ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๗
เด็กชายสิทธิกร จินพละ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายสิทธิพร กันนุฬา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายอดิศร จินพละ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๑
เด็กหญิงกัลยา ผลเจริญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๒
เด็กหญิงชลีกุล บุญพรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา อิมวงศ์

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๔
เด็กหญิงนุชจรี พลเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๕
เด็กหญิงวาลิตา ถะเกิงผล

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๖ เด็กหญิงสุพรรณกัลยา
งามแพง

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๗
เด็กหญิงรัตนาการ บรรเทากุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๘
เด็กหญิงพัชณี วุฒิยา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๑๙
เด็กหญิงสุนิสา รัมย์เสมอ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงสุชาดา งามแพง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๑
เด็กชายวุฒินันท์ บุญสุข

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๒
เด็กชายกฤษดา คำทา

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคาละแมะ วัดคาละแมะ  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๓
เด็กหญิงทิพปภา การะเกต

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๔
เด็กหญิงเมธิณี ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๕
เด็กชายวีรยุทธ ชฎาทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๖
เด็กชายสุรชัย ภูนุภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๗
เด็กชายพงศธร แสงแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๘
เด็กหญิงปรารถนา จินดางาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๒๙
เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์สอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายพุฒิพงษ์ วงษ์มา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๑
เด็กชายภูวนาถ ขันเงิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๒
เด็กหญิงฐิติพร กิงวงษา

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๓
เด็กหญิงสุรีรัตน์ พันศรีเมือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๔
เด็กหญิงธัญชนก บุญภูมิ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ วังสันต์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดหนองคู  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๖
เด็กชายเจษฎา พิมพ์น้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๗
เด็กชายนครินทร์ โสปนหริ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๘
เด็กชายเจษฏา สายวิเศษ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๓๙
เด็กชายสรายุทธ คันโทเงิน

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายอนุชา พิศภิรมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๑
เด็กชายวัลลภ อินทร์คำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๒
เด็กหญิงนิภัทรชา นาสารี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๓
เด็กหญิงอารียา อยู่เย็น

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๔
เด็กหญิงอาริสา สูงยิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๕
เด็กหญิงอนัญญา จันศิริ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๖
เด็กหญิงรัตนวรินทร์ สงบใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำกลาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๘
เด็กหญิงรัตนวดี วงศรีเทพ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๔๙
เด็กหญิงจิราวัลย์ เรืองสัตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายธนากร แก้ววงศา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๑
เด็กชายเพชร นามโคตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๒
เด็กชายสิทธิพร จินพละ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๓
เด็กชายธานินทร์ ช่อม่วง

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา เหลางาม

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๕
เด็กชายวันชนะ บุญสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๖
เด็กหญิงนฤมล สินสุพรรณ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๗
เด็กหญิงเกศรา สมแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๘
เด็กหญิงปนมณี คำประวัติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๕๙
เด็กหญิงอรอนงค์ อินทะนัย

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงฐิติชญา สืบโสดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๑
เด็กชายสัทธยา แจ่มใส

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๒
เด็กชายณัฏฐศักดิ

์

ม่วงงาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๓
เด็กชายชนาธิป สาธร

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๔
เด็กชายศักดา กะเสาทอง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๕
เด็กชายธนา ทองชัง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๖
เด็กชายศิริวุฒิ เมืองสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๗
เด็กชายนรินธร คนลำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๘
เด็กชายธีรภัทร ช่องงาม

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๖๙
เด็กชายจักรพันธ์ แก้วสุโพธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงพรจิรา ทิศกระโทก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๑
เด็กหญิงกรพินธุ์ วรรณวิจิตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๒
เด็กหญิงรัตนา สืบโสดา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๓
เด็กหญิงพลอย บุญปก

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๔
เด็กหญิงพรกมล พลไชย

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๕
เด็กหญิงนิศารัตน์ สีดาสมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๖
เด็กหญิงพนิดา พรหมทา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๗
เด็กชายมาลัยเงิน จันทะกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๘
เด็กชายสุธี โสภา

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๗๙
เด็กชายรัตพล บุญย่อ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา พัดพรม

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๑
เด็กหญิงญาสุมินทร์ อินทะนัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๒
เด็กหญิงจิรนันท์ หงษ์สาวดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๓
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พนารินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๔
เด็กหญิงนัทพร ศรีนิล

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๕
เด็กหญิงวรรณลี มีแก้ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๖
เด็กหญิงยุวดี พากเพียร

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๗
เด็กหญิงจันณิการ์ แก้วบุตรดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๘
เด็กหญิงสุนันทา โสปนหริ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๘๙
เด็กหญิงวารุณี พรมชาติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๐
เด็กหญิงอรทัย ช่องงาม

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๑
เด็กชายวิทัญู วงอินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๒
เด็กชายสุภากร บุญภูมิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๓
เด็กหญิงนริศษา กันนุฬา

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๔
เด็กชายปฏิวัติ เอกสิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๕
เด็กชายจตุรงค์ อินมณี

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๖
เด็กชายนพรัตน์ บุญสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๗
เด็กชายณัฐรินทร์ มหานาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๘
เด็กชายจตุรงค์ สมชอบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๑๙๙
เด็กชายพงศธร พิไลวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายปณิธาน เรืองยงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงเกศรินทร์ ดัชถุยาวัตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๒
เด็กหญิงอรพรรณ มานทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงคชาภรณ์ สังหอม

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงชะเนตรตรี ลำเลิศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๕
เด็กหญิงพรชิตา วิถุนัด

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๖
เด็กหญิงปยมาศ โสปนหริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงจิราพร พิมพ์น้อย

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๘
เด็กหญิงประภารัตน์ ทองมาก

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๐๙
เด็กหญิงอรพรรณ สีหบุตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงศศิกานต์ การะเกด

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประดาสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๒
เด็กหญิงอรวีร์ บุญโกมล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๓
เด็กหญิงกันตนา ขวัญทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๔
เด็กชายบูรพา ปราสาททอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๕
เด็กชายพิสุทธิศักดิ

์ ์

ต้นโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๖
เด็กชายวนัส กันอยู่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๗
เด็กชายสุรวิชญ์ เหลาทำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๘
เด็กหญิงนำอ้อย กล้าจริง

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๑๙
เด็กหญิงดารารัตน์ สีจำปา

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๐
เด็กหญิงเลิศวิภา เมืองสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๑
เด็กหญิงกาญจนา ดวงศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๒
นางสาวทิฌาดา วิชุมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๓
นางสาวจุฑามาศ บุญประเสริฐ

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๔
นางสาวอารยา คุสิตา

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๕
นางสาวทิพย์สุคนธ์ แคนเหนือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๖
นางสาวสรัลพร พันธ์มณี

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๗
นางสาวศิริฉัตร ช่องงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๘
เด็กหญิงทองไสย์ เพ็งพินิจ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๒๙
นางสาวกวิสรา เทียมทะนงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๐
นางสาวรัตนา พัดพรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๑
นายธรรมนันท์ ศรีมาสอน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๒
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ถานัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๓
เด็กหญิงศรีไพร คงถาวร

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๔
นางสาวทัศนกานต์ มีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๕
เด็กหญิงเรวดี วุฒิยา

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๖
นางสาววิลาวัณย์ เบิกบาน

๒๐/๐๔/๒๕๓๐
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๗
นายสุพัฒน์ ชาติเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๘
นางมัลลิกา พรมมา

๐๑/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๓๙
นางสาวดวงพร วรางกูร

๓๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๐
นายเดชา วุฒิยา

๑๗/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๑
นางสาวนฤมน มันยืน

่

๐๘/๑๐/๒๕๑๐
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๒
นางสาวรุ่งนภา กลินกลาง

่

๒๖/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๓
นายจีระเดช บัวดี

๒๒/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๔
นายครองสุข หารไชย

๒๙/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๕
นางยุพาวดี พิมพ์ลา

๒๑/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๖
นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์ลา

๒๑/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๗
นายณัฐวุฒิ เสาว์ยงค์

๐๓/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๘
นายภุชงค์ คนคง

๐๕/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๔๙
นายภูริเดช ขุนแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๐
นางสาวกัญญ์วราพร บุตรคุณ

๐๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๑
นางสาวปาริณี หาญอาษา

๑๐/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๒
นางสาวรติวันต์ สุระ

๐๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๓
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก

๑๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๔
นายอดิเทพ เข็มทอง

๐๔/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๕
นางสาววภาฎา ทองนรินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๖
นายเจษฏา วิชาแหลม

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๗
นายโอฬาร มานะธัญญา

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๘
นายภูมินทร์ เทียมทะนงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๕๙
นายปรีชา บุตรแสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๐
นายรัตนพงษ์ คงหาญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๑
นายจิตรกร ทวีวุฒิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๒
นางสาวณัฐธิดา เพ็งพินิจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๓
นางสาวชลิตา พัดพรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๔
นางสาวธีนิดา วุฒิยา

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๕
นางสาววรรณพร ทองมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๖
นางสาวชนิดา พูลสวัสดิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๗
นางสาววลีพร แจ่มใส

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๘
นางสาวอรญา สาทิพย์จันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๖๙
นายสุขสันต์ อาบทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๐
นายธนัญชัย กันนุฬา

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๑
นายนัทธพงศ์ แก้วโชน

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๒
นายสราวุฒิ สุขสวัสดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๓
นางสาวเจนจิรา ทองศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๔
นางสาวปรียารัตน์ ประเสริฐศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๕
นางสาวสุปราณี ยอดสิงห์

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๖
นางสาวศิริรัตน์ บุญสุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๗
เด็กชายถิรายุ นามวิสัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๘
เด็กชายณัฐดนัย พัดพรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๗๙
เด็กชายปริญญา ไสยิง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๐
เด็กชายปฏิพล สุคติศิริอุดม

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๑
เด็กชายโสภณ หวาวิสัย

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๒
เด็กชายทัชรพล พากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๓
เด็กหญิงวนิดา เสาร์มัน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๔
เด็กหญิงธนัชญา คูณตาแสง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๕
เด็กหญิงวรนุช เกตแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๖
เด็กหญิงนันทวีกานต์ วันทุมมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๗
เด็กหญิงอทิตยา ทองมาก

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ เอียมสำอางค์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๘๙
เด็กชายธวัชชัย ปรึกษาดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงวรรณนิศา จงกฏ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ แสนดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๒
เด็กหญิงศศินา ดวงศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๓
เด็กหญิงมันทนา ปรือทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๔
เด็กหญิงยอดขวัญ ใจศิลป

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๕
เด็กชายนวพล เพ่งพิศ

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วมาก
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๗
เด็กชายอรรถวุฒิ แก้วบุตรดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๘
เด็กชายทรงวุฒิ ดวงคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๒๙๙
เด็กหญิงกนกพร ผลเจริญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๐
เด็กชายณัฐดนัย สายใจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๑
เด็กชายเทพศิลป เมืองสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๒
เด็กชายกฤษณ โสปญหริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๓
เด็กชายธนพงศ์ จิตรสมนึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๔
เด็กชายสิรภพ ทองนาค

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๕
นายรัชภาคย์ ขยันการ

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๖
นายกิตติพร ดวงศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๗
นายวีรพล เสาทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๘
นางสาวอมรา บุตรแสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๐๙
นางสาวธารา หนูไพโรจน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๐
นางสาวนีรนุช ดวงศรี

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๑
นายสรวิชญ์ แซ่หลี

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๒
นายสิทธิพร พนารินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา วัดหนองจอก  

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๓
เด็กชายพงษ์พาณิชย์ ธรณีวงศี

๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๔
เด็กชายคุณากร ภางาม

๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๕
เด็กชายนันทภพ บุตรงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๖
เด็กชายกฤษฎา บุตรงาม ๔/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๗
เด็กหญิงชนากานต์ เสนานนท์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๘
เด็กหญิงสุรางคณา บุญธรรม

๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๑๙
เด็กหญิงโสภิดา บัญชาเมฆ ๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๐
เด็กหญิงดารินทร์ ธรรมทอง ๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดธรรมาวุธวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

วังสันต์
๓/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๒
นางสาวอุไรพร วังสันต์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๓
นางสาวรุ่งณภา วุฒิยาสาร

๑/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๔
นางสาวสุภาภรณ์ ทองขาว

๑๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๕
เด็กหญิงนำฝน สุขแสวง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๖
เด็กหญิงนลนีย์ วังสันต์

๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๗
เด็กหญิงปรียากร วังสันต์

๗/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๘
เด็กหญิงนันทิพร ดัชถุยาวัตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๒๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา พุดหอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงตะวันฉาย ไชยสนาม

๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๑
เด็กหญิงวิภาวดี นรดี

๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๒
เด็กหญิงอภิญญา สร้อยเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ วังสันต์

๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ดัชถุยาวัตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ ทรัพย์เจริญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๖
เด็กหญิงกชนันท์ แสงเพ็ชร

๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๗
เด็กชายชวัลวิทย์ สุมัน

่

๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๘
เด็กชายภัทรดนัย พุทธระสุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๓๙
เด็กชายมนัทกานต์ เปยเมย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายภัทรพงศ์ ตาละคำ

๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๑
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุดมดัน ๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๒
เด็กชายสุรินทร์ จินดาศรี

๑๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๓
เด็กชายภควัตคีตะ พุทธระสุ

๑๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๔
เด็กชายชฎาพล ดัชถุยาวัตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๕
นางสาวศศิธร จินดาศรี ๙/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๖
เด็กหญิงชนิกา วุฒิยาสาร

๒๕/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๗
เด็กหญิงวาริสรา ชูชืน

่

๑๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๘
เด็กหญิงปตธิพร ศุภนาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๔๙
เด็กหญิงธลิตา หงษ์สระ ๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๐
นายสนธยา ศุภนาม

๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ สมฤทธิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๒
เด็กชายการันยภาส ดีขันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๓
เด็กชายธนากร สาธรวุฒิยาสาร

๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๔
เด็กหญิงปวีณา สุขดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๕
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แต้มทอง

๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๖
เด็กหญิงมลิษา ชิงรัมย์

๒๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๗
เด็กหญิงจิราพร แต้มทอง

๑๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดม่วงสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๘
นายณัฐพล จันทร์เขียว

๓๑/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๕๙
นายประพันธ์ ดัชถุยาวัตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายพลวัตร์ ศรีสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๑
เด็กชายตุลยวัต ช่องงาม

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๒
เด็กชายสราวุฒิ บุตรลักษณ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๓
เด็กชายไกรวิน จงกรด

๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๔
เด็กชายมงคลทรัพย์ ควรสุข

๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๕
เด็กชายณัฐพล พูนสะดี

๑๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๖
เด็กชายสรณ์สิริ การะเกด ๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๗
เด็กชายชนะพล วังนุราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๘
เด็กหญิงนิตยา วุฒิยาสาร

๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๖๙
เด็กหญิงสิริกร การร้อย ๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงวรวรรณ ไพละออ

๑๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๑
เด็กหญิงจันทกานต์ วุฒิยาสาร

๒๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) วัดโสดารามบ่อนำใส
 

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๒
เด็กหญิงจันนภาพร บูรณะ

๒๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๓
เด็กหญิงศิริพร ทุมทอง ๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แต้มทอง

๑๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๕
เด็กหญิงทิตยา บุตรงาม

๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา ควรสุข ๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๗
เด็กหญิงกัลยา บุราคร

๑๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๘
เด็กหญิงสุวนันท์ ตะระสา ๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดหนองหิน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๗๙
เด็กหญิงชมพู่ ดวงแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายทินภัทร ราชรักษา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๑
เด็กหญิงรัญชิดา โพนค้อ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๒
เด็กชายวรา จันทร์เทศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๓
เด็กชายสหรัฐ คำคูณ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๔
เด็กชายชูชาติ อุดมทวี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๕
เด็กหญิงธนพร วันไทย

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๖
เด็กหญิงนันธิตา อุดมทวี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๗
เด็กหญิงนิสา จันทร์กล้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๘
เด็กหญิงปญญาพร พากเพียร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๘๙
เด็กหญิงพัชรี ประดุจชนม์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายวันชัย บุญเลิศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๑
เด็กหญิงศศิพร ใจมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๒
เด็กชายทิวากร ใจกล้า

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองโพธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๔
เด็กชายรัชชานนท์ พากเพียร

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๕
เด็กหญิงสุมณฑา ดีอยู่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๖
เด็กหญิงสุวรรณี พลสีลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๗
เด็กหญิงโสภิตา ประดุจชนม์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๘
เด็กหญิงอรัญญา เกตุชาลี

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๓๙๙
เด็กหญิงอริสรา เกตุชาลี

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๖ / ๒๗๓

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงแก้วมณี สุขมาก

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง วัดโคกลำดวน  

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๑
เด็กชายสมชาติ โฉมสอาด

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๒
เด็กหญิงกาญจนา พากเพียร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ แสงงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๔
เด็กหญิงขวัญชนก หมายมี

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๕
เด็กชายจักรชัย พากเพียร

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายจิรพนธ์ ศรีสุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายชัยณรงค์ นพพิบูลย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๘
เด็กหญิงญาตาวี แสนมี

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สุจินพรัหม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายธนาธร สมใจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๑
เด็กหญิงนภัสรา เจิมจูล

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๒
เด็กชายนิพนธ์ กะทิศาสตร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๓
เด็กชายนิพล ท่าดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๔
เด็กหญิงพกาวรรณ มีทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เจริญศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๖
เด็กชายพิจักษณ์ ศรีทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๗
เด็กชายวัชระ ขาวครบุรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๘
เด็กชายวัธนชัย นับงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๑๙
เด็กชายวิจิตร พรหมชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงศิริพร นพพิบูลย์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๑
เด็กชายสมพงษ์ ดวงลายทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๒
เด็กหญิงสุภัทรา สุขอยู่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา จารัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๔
เด็กชายเรืองศักดิ

์

นวนจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา สำนักนิตย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๖
เด็กหญิงพักตร์จิรา แผ่นเงิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๗
นางสาวมุกจรินทร์ สุทธิธรรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๘
เด็กหญิงยุพาพร เสียงสนัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๒๙
เด็กหญิงศิริวรรณ จารัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๐
เด็กหญิงสิรภัทร สุขประจำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ นพพิบูลย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๒
เด็กหญิงสุภาวดี คำเพราะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

ช่อมะลิ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจริญศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๕
เด็กหญิงโบว์ชมพู จันทร์เจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๖
นายวรชิต สำนักนิตย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๗
นางสาวกวิสรา พริงเพราะ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๘
นายกัญญารัตน์ การะเกศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๓๙
นางสาวกัญญารัตน์ หมายชอบ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๐
นายจักรพงษ์ สมฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๑
นายณัฐกร วรรณทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๒
นายณัฐกานต์ วรรณทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๓
นายธีรนิต รุ่งแสง

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๔
นางสาวนภัสสร พอกพูน

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๕
นางสาวนฤมล ชูทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๖
นายนัส กะทิศาสตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๗
นางสาวพรวิไล มีชัย

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๘
นางสาวศิวพร สิงคเสลิต

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๔๙
นางสาวสหทัย ธรรมรงค์

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๐
นางสาวสุรัสวดี สุขอยู่

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๑
นางสาวสุวรรณา นพพิบูลย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๒
นายแสนณรงค์ ทองดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๓
นางสาวกมลลักษณ์ หมายชอบ

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๔
นางสาวกมลวรรณ เกิดเจริญ

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๕
นางสาวขวัญฤดี สุวินัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๖
นางสาวจิราภรณ์ เต็มพร้อม

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๗
นางสาวณัฐสุดา ศรีแย้ม

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๘
นางสาวนุชจรินทร์ อิมใจ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๕๙
นางสาวปริศนา สุขดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๐
นางสาวรจนา การัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๑
นางสาววาสนา ทองชม

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๒
นางสาววิภาดา เจริญศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๓
นางสาวศิรภัสสร สุขอยู่

๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๔
นางสาวสุนารี แก้วปลัง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๕
นางสาวสุนิสา สายสิญจน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๖
นางสาวสุพัตรา หม้อทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๗
นางสาวเกศรา ตำสารี

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๘
เด็กหญิงกนกอร สิริดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ผิวดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๐
เด็กหญิงชาลิสา ตำสารี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๑
เด็กหญิงธัญญาเรศ เจริญศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๒
เด็กชายนรินทร์ ประคองชือ

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๓
เด็กหญิงบุญสิตา จารัตน์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๔
เด็กชายวรวัส ดวงมาลา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๕
เด็กชายสุชาติ บุญเหมาะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๖
เด็กหญิงสุธิดา อินทร์สำราญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๗
เด็กหญิงสุพิชญา สุขแสงงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๘
เด็กชายอภิชัย ด่านอุดร

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๗๙
เด็กหญิงอรลัดดา ประดับดี

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๐
เด็กหญิงอรวรา แย้มงาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๑
เด็กหญิงอังคณา ตุ้มทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๒
เด็กหญิงอัจฉรา ตุ้มทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๓
เด็กชายไตรภพ มีทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๔
เด็กหญิงภัคญาดา พลหมอ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๕
เด็กหญิงสุทธินันท์ แสงงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๖
เด็กหญิงสุมิตตรา พงพิลา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา เฉลิมสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๘
เด็กหญิงสุภาวรรณ จันทร์หอม

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๘๙
นางสาวกัลยา บุญยงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๐
นายถิรไท ศิลาขาว

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๑
นายนักรบ ทับทิมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๒
นางสาวปวีณา เกิดเหมาะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมบัติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก วัดหนองเหล็ก  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๔
เด็กหญิงชัยยาพร สมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๕
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ สุขประสงค์

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๖
เด็กชายศรายุท บุดดา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๗
เด็กหญิงสุวิภาดา วงศ์คำจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๘
เด็กชายศิริชัย อาจเชือ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๔๙๙
เด็กชายอิทธิพล ศรีสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๐
นายขวัญ แสงแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๑
นางสาวสุธิดา ดีประคอง

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๒
นางวันทา นามรักษ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๓
นางสาวพนิดา ช่องงาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๔
เด็กหญิงปริญญา เพียรเสมอ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงจีราพร มาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงสุวิสา ตุ้ยศักดา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๗
เด็กหญิงสุนิสา วงษ์มา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๘
เด็กหญิงวรนิษฐา มะธิปไข

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๕๙/๔๕๐๙
เด็กชายวีระศักดิ

์

แก้วสะอาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๐
เด็กหญิงครีม ศาลางาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๑
นายพงษ์ศักดิ

์

ชาญศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๒
เด็กหญิงวนิดา เอียมสะอาด

่

๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๓
เด็กชายอินทรักษ์ แหลมทอง ๕/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๔
นายวรัญญา สดับสาร ๓๐/๘/๒๕๔๐ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๕
นางสาวอินธิรา งามเลิศ

๒๖/๖/๒๕๔๐
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๖
นางสาวชมพูนุช บุญมี

๒๓/๕/๒๕๔๐
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๗
นางสาวเจนจิรา จวงพลงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๘
เด็กหญิงสุภัทรา ตินานพ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๑๙
เด็กหญิงธิดา บูรณะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายธนาวุฒิ นาคเขียว

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๑
เด็กหญิงศรินทิพย์ แก้วย้อย

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๒
เด็กชายสุทธิรักษ์ สัชชานนท์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตินานพ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ คำลอย

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๕
นางสาวกมลรัตน์ นิยมไทย

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๖
เด็กหญิงกนกพร บรรลุสุข

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี สุขุมาลัย  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๗
เด็กหญิงฌานิกา เสมอตน

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๘
เด็กชายวัจน์กร เพ็ชรใสดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๕๙/๔๕๒๙
เด็กหญิงปวรีย์ ชัยมงคล

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๐
เด็กหญิงสาธิตา เสาร์ทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๑
เด็กหญิงอุมาพร อุ้มเชือ

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๒
นายประชา ประทุมมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๓
นางสาวสิริลักษณ์ ลำเลิศ

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๕
เด็กชายธวัชชัย โสมทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๖
เด็กชายธเนศพล ศาลางาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๗
เด็กหญิงนฤมล แสงแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๘
เด็กหญิงปาริชาติ แสงกระจ่าง

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๓๙
เด็กหญิงมะลิวัลย์ พงษ์เกลียง

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๐
เด็กหญิงรำไพพรรณ จันทร์เปล่ง

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๑
เด็กหญิงวรรณทณา ลำดวนหอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๒
เด็กชายวรัญู ตุ้มคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๓
เด็กชายวิชัย สุนทรงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๔
เด็กชายสมรักษ์ สีหะบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๕
เด็กหญิงสายชล สาแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๖
เด็กหญิงสุกัญญา ก้านเกต

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๗
เด็กหญิงสุกัญญา พาพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๘
เด็กหญิงอภิญญา สางาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๔๙
เด็กชายอภิวัฒน์ อินทรีย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๐
เด็กหญิงเนตรศิริ คงสกุลเดิม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๑
เด็กชายชลชาติ เพิมมี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๒
เด็กชายณัฐพงศ์ มาลัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๓
เด็กหญิงปวีณา บุญสม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ มุมทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๕
เด็กหญิงรติรส เจือจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๖
เด็กชายศุภกิจ ก้อนง่อน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๗
เด็กหญิงอภัสรา ซ่อมแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๘
เด็กหญิงเจนจิรา สิมมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๕๙
เด็กหญิงเบญจมาศ วงคำจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๐
เด็กหญิงเพ็ญศรี มันยืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๑
เด็กชายชาคริต เพชรแสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๒
เด็กชายดนุสรณ์ สมฤทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๓
เด็กชายธนภัทร ผิวงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๔
เด็กชายธาดา ขาวผ่อง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๕
เด็กหญิงธิวาวรรณ วงเวียน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๖
เด็กหญิงปาณิสรา ลาสา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๗
เด็กหญิงพรรณธิดา บุญอุ่น

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๘
เด็กชายภูรินทร์ พอกพูน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๖๙
เด็กชายวงศธร หลังโสภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๑
เด็กชายวารินทร์ ชมดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ ศรีรอด

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๓
เด็กชายวุฒิชัย บุญยงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๔
เด็กหญิงอรทัย นิลแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๕
เด็กหญิงกนกอร วงคำจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญยงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๗
เด็กชายจักรกฤษ ทรัพย์กระจ่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๘
เด็กหญิงชลธิชา วิเศษชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๗๙
เด็กชายณัฐพงศ์ สมฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงวริษา เสาร์ศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๑
เด็กชายวรเชษฐ์ สมศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๒
เด็กหญิงสุกฤตา สมฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๓
เด็กชายสุทธิชัย วิเศษชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ วิเศษชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๕
เด็กหญิงอรนุช มุมทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๖
เด็กหญิงแพรวา มุมทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ แก้วงาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ค้าไม้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๘๙
เด็กชายธนากร มุมทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงนริสรา จงรัมย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๑
เด็กชายนวพล ดีสม

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๒
เด็กชายปยพันธ์ แสนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๓
เด็กชายพีรภัทร์ ศรีอาลัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๔
เด็กหญิงสุทธิดา มุมทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๕
เด็กชายสุพัฒน์ กันนุลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๖
เด็กชายสุรศักดิ

์

ชอบเย็น
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๗
เด็กชายสุริยา ขาวผ่อง

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๘
เด็กชายอนนท์ เรืองแจ่ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๕๙๙
เด็กหญิงอรอุมา เพ็งงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๐
เด็กหญิงอารียา เสาสมภพ

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายเมธานันท์ คำดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๒
เด็กชายไพรัตน์ กันนุลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๓
เด็กหญิงจิตตินันท์ คำทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๔
เด็กหญิงภัทราวดี คำทา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงสุทธิดา ลาสัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๖
เด็กหญิงสุวรรณา งามพรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๗
นายกิตติวัฒน์ สุภสาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อนุเคราะห์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๐๙
นายชนิกร วงษ์ภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๐
นายณัฐพงศ์ พงษ์ธนู

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๑
นายยศชัย ระหาร

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโตงน้อย วัดโตงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๒
เด็กหญิงศิริประภา โพธิหอม

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๓
เด็กหญิงกิตติวรา วงษ์สัตย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๔
เด็กหญิงกัลยาณี กองรับ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๕
เด็กหญิงชลิดา รองจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๖
เด็กชายณัฐชัย แก้วสุวรรณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ จันนันท์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๘
เด็กชายธานินทร์ เกตุศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๑๙
เด็กชายนพคุณ สิทธิกุลสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๐
เด็กหญิงบัวแก้ว คุณวิเศษ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๑
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

พงษ์สุระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๒
เด็กชายพฤทธิ

์

ขุนพรหม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๓
เด็กชายยุทธนากร หงษ์ทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๔
เด็กชายอภิรักษ์ บุตรนามรัก

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๕
เด็กชายอัครพนธ์ จันทร์นัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญหนัก

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๗
เด็กชายเอกชัย บุตรทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๘
เด็กหญิงกิตติยาพร กองทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๒๙
เด็กชายวุฒิชัย อินทนัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๐
เด็กชายกฤษดา สิงห์ทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมิรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๒
เด็กชายพรชัย บุตรทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดาทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๔
นายวรรณยุทธ์ ทองบุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๕
เด็กชายวัชรินทร์ บุราคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๖
เด็กชายสิทธิโชค สุวันลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๗
เด็กชายอภิรัตน์ ไทยเหียม

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๘
เด็กชายอรรถพล บุตรเครือ

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๓๙
เด็กหญิงอรุณี บุญอุ้ม

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๐
เด็กหญิงอารยา เสาร์ทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๑
เด็กหญิงอำไพ ทวีชาติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๒
เด็กหญิงชลดา สาธร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๓
เด็กชายชินวัตร พัดพรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุราคร

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๕
เด็กหญิงธนัชพร พลวงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๖
เด็กหญิงธีราพร สิงห์ชัยภูมิ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๗
เด็กชายนันทพล โพธิเงิน

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๘
เด็กชายปรีชา ชฎาแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๔๙
เด็กหญิงพรทิพย์ เการัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๐
เด็กชายพีรพล สักประเสริฐ

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๑
เด็กหญิงภัณฑิรา ทองแม้น

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๒
เด็กชายมงคล โพธิสิงห์

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๓
เด็กหญิงรุจจิรา ปานพวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๔
เด็กหญิงอรณิช สุขระหัด

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๕
เด็กหญิงกาญจนา เสาทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๖
เด็กชายจักรกฤษ ขุมเงิน

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๗
เด็กชายจุลพงศ์ ยอดสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๘
เด็กหญิงชญานิศ ยอดสิงห์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๕๙
เด็กหญิงชลิดา เสาทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายชโยดม จันทำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๑
เด็กชายณัฐพล อิรุมรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ มาลาศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๓
เด็กชายธนาเกียรติ ประทุมแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๔
เด็กชายนฤเบศร ครองสัตว์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๕
เด็กชายประวิทย์ โสปนหริ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๖
เด็กหญิงปญญดา ลวงศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๗
เด็กชายปยราช เชิดกลิน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๘
เด็กชายพินิจ เสาทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๖๙
เด็กหญิงพุทธิมน ฉายแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงภาวิตา หาญยิง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชัยโคตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๒
เด็กหญิงลลิตา มูลจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๓
เด็กหญิงวริศรา ทองแม้น

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๔
เด็กชายวัทน์สิริ ลินทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๕
เด็กชายดนุสรณ์ สายทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๖
เด็กหญิงธีรพัทธ์ จันทราช

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๗
เด็กหญิงวรรณภา คำเสียง

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๘
เด็กหญิงสรัญญา คำเสียง

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๗๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ ภูหอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๐
เด็กหญิงสุจิตรา สมฤทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๑
เด็กหญิงเจนจิรา ชืนชมยิง

่ ่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๒
เด็กชายจีรภัทร วันดีวงษ์ ๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกระสัง

วัดธรรมรัตน์โพธาราม
 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๓
เด็กหญิงดวงหทัย ดียิง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๔
เด็กหญิงนาตาลี จีน มิทเซลล์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๕
เด็กหญิงภาทรงศิริ รัตนธิวัต

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โตกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๗
เด็กหญิงลลิตา อดุลย์สวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๘
เด็กหญิงสุณิสา ผักใหม

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ พุทธรักษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายอนุชา จำปาเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๑
เด็กหญิงอารียา แก้วดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๒
เด็กหญิงสุจิตรา พิมพ์สัย

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดแสนกาง  

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๓
เด็กชายจิรายุทธ แปนงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดแสนกาง  

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๔
เด็กหญิงวรรณิศา สารสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดแสนกาง  

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๕
เด็กหญิงศศินิภา ชัยศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดแสนกาง  

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๖
เด็กชายคณาวุฒิ ปญญา

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดแสนกาง  

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๗
เด็กชายวิรัตน์ หยีตระกูลรัตน์

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดแสนกาง  

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๘ เด็กหญิงแอมเสาวลักษณ์

ยินดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดแสนกาง  

สร ๔๕๕๙/๔๖๙๙
เด็กชายกัมปนาท พรมสูง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๐
เด็กหญิงชุติมา กาหลง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรมสาร

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๒
เด็กชายณัฐพล จันทร์ทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๓
เด็กชายณัฐพัฒน์ ขันทองดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๕
เด็กชายดนัย หินขาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๖
เด็กหญิงนฤพร บุตรงาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๗
เด็กชายพรธวัฒน์ สมานรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๘
เด็กชายพีรพล นนทะสร

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงภัชราภา บุญยิง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ระหาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๑
เด็กหญิงวรรณิษา เปงทอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๒
เด็กชายศรชัย ทองอ้ม

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศักดิธวัช

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๔
เด็กชายสรวิศ บุญมาลา

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๕
เด็กชายสิริวัฒน์ บุญญา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๖
เด็กชายอภิรัตน์ จูมแพง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๗
เด็กหญิงอักษราภัค ทองบุตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมสูง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๑๙
เด็กชายเจษฎา ทำคาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายเรวัช พรหมสูง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๑
เด็กหญิงวรรณกานต์ ทองขาว

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๒
นายอุเทน สมาคม

๑๑/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๓
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยอดจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๔
เด็กหญิงธัญชนก ปุญญา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๕
เด็กหญิงนฤมล บุญตอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๖
เด็กชายวันเฉลิม คลองแสนเมือง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๗
เด็กหญิงขวัญใจ รูปทอง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ งามเปรียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๒๙
เด็กหญิงชิชาดา พาลี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๐
เด็กหญิงวนิดา หอมใจ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๑
เด็กหญิงวัลลภา คำมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๒
เด็กชายคฑาทอง บุญงาม

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๓
เด็กชายจารุกิตติ

์

นันทิโค
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๔
เด็กหญิงธิดา สว่างภพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๕
เด็กหญิงนภาพร ใจเพ็ง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๖
เด็กหญิงปณิดา สาระพงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทร์งาม

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๘
เด็กหญิงมลธิกานต์ วาปสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๓๙
เด็กชายวิทวัส แก้วศรีรัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงสิริกร แก้วหลวง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๑
เด็กหญิงสุนันท์ษา ศรีเลิศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๒
เด็กชายอนุวัฒน์ วิเศษชาติ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๓
เด็กหญิงอภิญญา พาเจริญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๔
เด็กหญิงจารุวรรณ สุทธิศิริ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ สุทธิศิริ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๖
เด็กหญิงณัฐธิดา กอกหวาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ นรสิงห์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ ศักดิสูง

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๔๙
เด็กหญิงปยดา แหวนวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงพรหมพร เทียงทัศน์

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๑
เด็กหญิงศศิวิภา ผลากุล

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๒
เด็กหญิงขวัญฤดี บุญปก

๑๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๓
เด็กหญิงวิภาวดี เสาดอน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๔
เด็กหญิงศิรินดา แพงวิเศษ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา สุระโส

๐๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๖
เด็กหญิงอภิชญา สิงหะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๗
นางสาววราลี เหลาศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๘
นายวิษณุ นิเวศน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๕๙
เด็กชายอนุสิทธิ

์

เดชโฮม
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๐
นางสาวเจนจิรา เอือนไธสง

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๑ นางสาวกฤษฎาทรัพย์
เสาดอน

๑๙/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๒
นางสาวจิริยา แรงทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๓
นางสาวปยะฉัตร บัวแสน

๐๖/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๔
นายศราวุฒิ ไชยศรีษะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๕
นางสาวสร้อยฟา อินทร์แก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๖
นางสาวสุดารัตน์ รามณี

๑๙/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๗
นางสาวสุนันทา ดวงอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๘
นางสาวอมรรัตน์ ชอบชืน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๖๙
นางสาวอรพรรณ อ่อนแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๐
นางสาวอิสริยา ระยับศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๑
นางสาวเจนจิรา แพงวิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๒
นายทินนวัฒน์ นัยนิตย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๓
นายเจษฎา ทาทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๔
เด็กหญิงจีระวรรณ สังเกตกิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๕
เด็กหญิงธันยพร โพธิเงิน

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๖
เด็กหญิงรัตนาพร คงหนองบัว

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๗
เด็กหญิงศิรภัสสร ศาลางาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๘
เด็กชายสนธยา จงใจงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๗๙
เด็กหญิงอันธิกา ศาลางาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโยธี

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๑
เด็กชายรัชนาถ ศาลางาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๒
เด็กชายอภิวัฒน์ อินสำราญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๓
เด็กชายเอกภัทร คลังฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๔
เด็กหญิงกาญจนา จงใจงาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ยามดี

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๖
เด็กหญิงกัณณิกา ทองมาก

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๗
เด็กชายชินภัทร์ หินแปง

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๘
เด็กชายทัตพล เฟองน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๘๙
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศาลางาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงนิชนิภา ศาลางาม

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๑
เด็กหญิงพิชชาพร เพชรกล้า

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๒
เด็กชายรวมพล ศิลาสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๓
เด็กชายสาคร ศาลางาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๔
เด็กหญิงสุณิสา ผายสุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๕
เด็กชายเจษฎา พยุงสุข

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๖
นางสาวกัณธชรัสม์ นาดี

๒๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๗
นางนิตยา อรโมน

๓/๐๙/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๘
นางลำพรรณ เหยียดรัมย์

๕/๐๖/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๗๙๙
นางโชติรส ร่วมพัฒนา

๒๕/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายชนาวีร์ ทวีโภค

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ นิมหัตถา

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เดือนขาว

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุนทรงาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๔
เด็กหญิงนันท์นภัส กลับมารัมย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ประณีสัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๖
เด็กชายวรัญู สิทธิชัย

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๗
เด็กหญิงวิรากานต์ พรมฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๘
เด็กหญิงสุวรรณี กางอินเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๐๙
เด็กหญิงเกศราภรณ์ วงศ์เจริญ

๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านจารย์

วัดปราสาทบ้านจารย์
 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๐
เด็กหญิงกาญจนา ศิริเขตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๑
เด็กหญิงจารุวรรณ จำนง

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๒
เด็กหญิงสุชาวดี ทวีเลิศ

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๓
เด็กหญิงสุณิสา ศรีลางาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ด่านด้าว

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๕
เด็กหญิงอภิญญา พลเยียม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ วงศ์เจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๗
เด็กหญิงอชิรญา บุตรดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๘
เด็กชายกิตติกานต์ คำสี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๑๙
เด็กชายธรรทนะ บุญทะรา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๐
เด็กชายปรเมศวร์ ทวีชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๑
เด็กหญิงปยนุช โถทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา อินแปลง

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๓
เด็กหญิงพิมลแข เปงทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๔
เด็กหญิงมนัญญา สุขเต็ม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ พรหมบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ อักษร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๗
เด็กชายวัชรพงศ์ วงเวียน

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๘
เด็กหญิงวัน ภาพยนต์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๒๙
เด็กหญิงวิภาดา สืบเสาะเสมอ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๐
เด็กชายวิศรุต เพ็ชรมาก

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๑
เด็กหญิงสวรินทร์ ใจงาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๒
เด็กชายอนุวัตร มีพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๓
เด็กหญิงอรทัย ทองภาพ

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๔
เด็กหญิงอัญญรัตน์ มังษะชาติ

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๕
เด็กหญิงกมลทิพย์ อยู่ดีรัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อรรถพงศ์สุข

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๗
เด็กหญิงกิตติยาพร เผือกผ่องศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๘
เด็กหญิงกิริญาภร คัทมาต

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๓๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุธรรมมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายณัฐพล รัตนวงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๑
เด็กชายรัชชานนท์ หูตาชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๒
เด็กหญิงรุ่งฟา แน่นอุดร

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๓
เด็กหญิงสุธาสินี โสภาณา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๔
เด็กชายสุธิชัย บุญเลิศ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๕
เด็กหญิงสุภาวดี พรหมศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๖
เด็กชายอมรเทพ แสงโยธา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๗
เด็กหญิงอารียา สระแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๘
เด็กชายกุลเดช เสาะโชค

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๔๙
เด็กชายขวัญชัย เฒ่าบุดศรี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๐
เด็กชายจักรพล ใจกล้า

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๑
นายจิรายุ ธีระบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๒
เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีโสม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๓
เด็กหญิงธนัชพร ประคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๔
เด็กชายนัฐรุทธ์ คงมัน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๕
เด็กชายนเรศ ใจดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๖
เด็กหญิงบุตรตรี แย้มงาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๗
เด็กหญิงปยมาศ พลศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๘
เด็กหญิงพิชชาภา รังษี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๕๙
เด็กชายพิทักษ์ มีนิสสัย

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๐
เด็กชายสถาพร ฟองวารินทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๑
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ธีรบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๒
เด็กหญิงสุกฤตา สืบเสาะเสมอ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทุมจารย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๔
เด็กชายสุรชัย แก้วผสม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๕
เด็กหญิงหยาดฝน สุขแสวง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๖
เด็กชายอภิชัย บุญอุ่น

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๗
เด็กชายตะวัน เพ็งแจ่ม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๘
เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีวงษ์ราช

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๕๙/๔๘๖๙
เด็กหญิงพิมพารัตน์ สัตตะบุตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๐
เด็กชายรัชกาล วิมานยัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๑
เด็กชายศักดา โสภา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๒
เด็กชายอังกูร สวยรูป

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๓
เด็กหญิงอัยยาวีร์ ใสทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ เหลาเพียร

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๕
เด็กหญิงชลธิชา ประโมง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๖
เด็กหญิงปภาพินท์ สิทธิ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๗
เด็กชายปรมัติ มะณีรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๘
เด็กชายปรินทร ผ่องแผ้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๗๙
เด็กหญิงอัญศยา อังฆะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๐
เด็กหญิงกฤติยา วังโตนด

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญเลิศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๒
เด็กชายชญานนท์ พะวันรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๓
เด็กชายภราดร โสภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๔
เด็กชายราชภูมิ โสภา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๕
เด็กหญิงวริศรา กุลพินิจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๖
เด็กหญิงวิภาดา มุมเรือนทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๗
เด็กหญิงศริญญา สิงสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๘
นางสาวฐิติมน ดอกคำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ สาแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายเมธาวี ผ่องใส

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๑
เด็กชายตรีภูมิ ประทา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๒
เด็กหญิงนฤภร ดวงดี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๓
เด็กหญิงนิตยา คงหลัก

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๔
เด็กชายปุรชัย เสกงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๕
เด็กชายพงศกร ดวงพิมพ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๖
เด็กชายพัสกร นันทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๗
เด็กชายภัทรพงศ์ ทีดี

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๘
เด็กหญิงสุจิตรา ทองทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๘๙๙
เด็กหญิงอตินุช ยวนจิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงเกศินี กองรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๑
เด็กหญิงโยษิตา ปดภัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทนทาน

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายคามิน ขาดทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๔
นายณัฐพล จงสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๕
เด็กหญิงณิชาภัทร แย้มดวง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๖
เด็กชายธนากร นันทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายธีรภัทร ชืนบาน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

อกอุ่น
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๐๙
เด็กชายนลธวัช ลำดวนหอม

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายนิวัฒน์ สิงห์ชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๑
เด็กหญิงปยนุช เอียมสะอาด

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๒
เด็กชายปุณณรัตน์ ตุ้มทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๓
เด็กหญิงพรนภา หิรัญญกาศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๔
เด็กชายพิชิตชัย สุขอุ้ม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๕
เด็กหญิงพิมลวรัตน ระเบียบ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ตุ้มทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๗
เด็กชายภัทรพล ก่อแก้ว

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๘
เด็กชายฤทธิไกร คงวัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๑๙
เด็กหญิงลลินธร ชาติสันติกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๐
เด็กชายวทัญู ทีดี

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๑
เด็กชายวรยศ มณีรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๒
เด็กหญิงวัลวลี ศรีสุวรรณ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ชนะดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๔
เด็กหญิงสราลี บุรีแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๕
เด็กหญิงสิริวรรณ ราชรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๖
เด็กหญิงสุทธิดา ธรรมสุข

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๗
เด็กชายกฤษณะ นิมนวล

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตุ้มทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๒๙
เด็กชายกิตินันท์ ยศสมบัติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๐
เด็กชายชัยมงคล ปงศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แรงรอบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๒
เด็กหญิงนันทนา มหาชัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๓
เด็กหญิงนิธิตตา ซ่อนจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๔
เด็กหญิงนิรมล โสรธรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๕
เด็กหญิงสุริชยา เหง้าเกษ

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๖
เด็กชายเจษฎา แรงหาญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๗
นางสาวกัลยาณี ยิงสุด

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๘
นางสาวกาญจนา ราชรักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๓๙
เด็กหญิงคนึงนิจ ราชรักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๐
นางสาวฐิติมา สิงห์โตศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๑
นายณัฐนรินทร์ ทบร้อย

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๒
นางสาวธันวา ซ่อนจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๓
นายปฏิพัทธิ

์

ยวนจิตต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๔
นางสาวปุณิกา จรจอม

๐๔/๐๘/๒๕๔๐
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๕
นางสาววนิดา สวนมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๖
นางสาววันวิสา เมืองดี

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๗
นางสาววาสนา ทีดี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๘
นายสาทร แม่นใจ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๔๙
นางสาวสิรินยา แจ่มจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๐
นางสาวสุทธิดา อุ่นใจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๑
นายสุทธิภัทร เกตุศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๒
นายสุริยะ ชาติสันติกุล

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๓
นางสาวหัทยา ยอดทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๔
นางสาวอรอนงค์ หงษ์แก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๕
นางสาวเนตรนภา ดีทรัพย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๖
นางสาวกฤษณา ศิริมัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๗
นางสาวกัลญา ซ้อนจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๘
นางสาวกาญจนา อิมบุญ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๕๙
นางสาวกุลภัสสร์ บุญนอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๐
นายต่อลาภ อกอุ่น

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๑
นายทัตพงศ์ ราชรักษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๒
นายธรรณกร สีสันต์

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๓
นายธีรเดช เบียดนอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๔
นางสาวนิลภา โสรธรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๕
นางสาวพัชรี พลศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๖
นางสาวมินตรา ทนทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๗
นางสาววิภาดา เครือแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๘
นางสาวศิรินทรา หางนาค

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๖๙
นายสมชาย ทีดี

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๐
นางสาวสุชาวดี ธรรมสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๑
นางสาวสุภาภรณ์ ตอนสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๒
นางสาวอภิชญา สังข์โกมล

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๓
นางสาวแพรพลอย ประจีน

๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๔
นายกิตติพงศ์ สนุกแสน

๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๕
นายณรงค์ชัย เอียมสะอาด

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๖
นายดนุพร พุ่มพวง

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๗
นายธีรนัย สามใจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๘
นางสาวนัฐกานต์ สุขอุ้ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๗๙
นายพันธการ เทียนถวาย

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๐
นายพีรเดช จิตสะอาด

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๑
นายวรการ ปนสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๒
นายศุภรัตน์ ธรรมสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๓
นายสุชาติ ชืนบาน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๔
นางสาวสุพัตรา ลำดวนหอม

๑๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๕
นายอธิวัฒน์ เสกงาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๖
นางสาวกานดา มรรคสอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๗
นายธนวัฒน์ เสมาชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๘
นายวาทิตย์ อินทร์สะอาด

๒๔/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๘๙
นายสหศักดิ

์

ศิลางาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๐
นางสาวสุวิมล สดชืน

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๑
นายวุฒิชัย ศรีจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๒
นายสราวุธ ผ่องใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๓
นายสุรเชษฐ์ ลำดวนหอม

๒๑/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๔
นางสาวกมลทิพย์ ทุสสนา

๑๑/๐๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๕
นางสาวธินันญา ห้าวหาญ

๒๒/๐๓/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๖
นางสาวรัชดา ชืนใจ

่

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๗
นางวินัดดา ดวงดี

๒๑/๐๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๘
นายวีรยุทธ วันทุม

๒๔/๐๗/๒๕๓๘

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๔๙๙๙
นางสาวอัญชลี ทีดี

่

๑๖/๐๗/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๐
นางสาวธัญญารัตน์ ทองอ้ม

๒๙/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๑
นางสาวนันท์ฐิชา พันพะม่า

๑๗/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๒
นางสาวณิชาพัฒน์ พันพะม่า

๑๗/๓/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๓
นางสาวขวัญใจ บุทอง ๖/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๔
นางสาววิชุดา ทองอ้ม

๑๖/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๕
นางสาวพรรณี เกตุสีทอง ๒/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๖
นายทัศนัย บุญสัม

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๗
นางสาวนันทยา ศรีบุญ

๑๙/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๘
นายอัครพล ลดกระโทก

๑๕/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๐๙
นางสาวเกสร ม่วงศรี

๓๑/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๐
นางสาวขนิกานต์ คำแพ ๗/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๑
นางสาวญดาพร บุญปลอด

๑๗/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๒
นางสาวปยนันท์ ปกชือ

่

๒๓/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๓
นางสาวไอรินทร์ คำผล

๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๔
นางสาวพัณพษา ศรีประเสริฐ ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๕
นางสาวอนงค์นาถ สมสิทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๖
นางสาวอมรรัตน์ ปสสาวะโก

๒๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๗
นางสาวพนิดา คงแย้ม

๒๙/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๘
นางสาวเพ็ญพิชชา บุญเพ็ง

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายสัภยา บุญเหมาะ

๒๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงณิชาภัทร สงค์โฆ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงวิภาภรณ์ แต้มทอง

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงนุจรี หาญเสมอ

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๓
เด็กหญิงอัญชลี บุญปลอด ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๔
เด็กหญิงวนิดา ต้นทอง

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๕
เด็กหญิงบวร เชยชม ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงนวลจันทร์ ศรีชัยวงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา จันทร์เพ็ง ๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๘
เด็กหญิงศุภัชญา ละอองทอง

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงนนทกานต์ บุญร่วม

๒๕/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ อ้มสงคราม

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรวจ โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงกานต์ดา สำราญสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๒
นางสาวนัฐมล คุสิตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๓
นายอัษฎายุทธ จำปาแดง

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๔
เด็กชายนันท์ภิวัฒน์

ศิริวัฒน์ประเสริฐ
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๕
เด็กชายพิทยาธรณ์ พรหมศิลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงสิรารักษ์ ครุฑอยู่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๗
เด็กชายอินฐเสน นครจุ่น

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงกนกพร แว่นดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงชลธิชา ระยับศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงชลนิล มีมงคล

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๒
เด็กชายทศพร ศักดิสิงห์

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงธนิสร บุญแต้ม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เลือมใสย์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๕
เด็กหญิงนันทนา ราศรีทรัพย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสียงบุญ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๗
เด็กหญิงวิกานดา แตงสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๘
เด็กหญิงสายใจ ใจมัน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๔๙
เด็กชายสิงหราช แก้วเก้า

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงสุธินี เดือนขาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๑ เด็กหญิงสุพรรณกัลยา
เลือมใส

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๒
เด็กหญิงอริษา โพริย้า

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขหา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงญาณิศา ปญญาดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เรือนอุ่น
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๖
เด็กหญิงดาราวรรณ ธรรมรัก

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายทินกร คุณศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๘
เด็กหญิงนิภาวรรณ มันจิตร

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายบูรเณศวร์ ปณทัช

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายปรเมศวร์ ทองมูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๑
เด็กหญิงปาริชาต ผันอากาศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายพลชาติ สอิงทอง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงพัทธยา พันธ์ทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๔
เด็กหญิงภัทราพร มูลสันเทียะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๕
เด็กชายภูวนาถ จรแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายวรากร ห่อทรัพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยิงเชิดเสือ

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงสร้อยฟา ขำทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๖๙
เด็กหญิงสิริวิมล บุญแต้ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา นานวน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงหทัยภัทร ทองประดับ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๒
เด็กหญิงอรษา การะเกษ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงอาทิตยา เย็นสม

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายเจตริน สำเนียงแจ่ม

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
บุญตัง

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๖
เด็กชายเพชรนคร เขียวไทย

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว โมฬวงษา  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๗
เด็กชายกฤษณพงศ์ คล้ายพรม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ควรคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ดีพร้อม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายศราวุธ สาทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายสมศักดิ

์

บุญครอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชูรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๓
เด็กชายธีรพัฒน์ ใสแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๔
เด็กชายนัฐนันทน์ แซงบุญนาง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายเบญจรัตน์ กรวยทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๖
เด็กชายพิเชษฐ์ ศิริพัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๗
เด็กชายอสมา สง่างาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๘
เด็กชายธนพล พันธ์ชัย

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๘๙
เด็กหญิงชลธิชา วรรณูปถัมภ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๐
เด็กหญิงนภสร กรเกษม

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๑
เด็กหญิงปนัดดา จิตต์อารีทิพย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๒
เด็กหญิงอรวรรณ หงษ์ทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๓
เด็กหญิงอัจฉราพร เกิดดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๔
เด็กหญิงอัญดา เมืองฮาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงกรกมล พันธ์พะมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงกัณฐิกา กล้าหาญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๗
เด็กหญิงณัฐพร บุญเลิศ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๘
เด็กหญิงเบญจมาศ ยศนีย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงมัณฑนา ดีอยู่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๐
เด็กหญิงลัดดา นาคแทน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๑
เด็กหญิงวรรณพร กระสังข์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๒
เด็กหญิงสุกัญญา กระสังข์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๓
เด็กหญิงเกตุสุดา แสวงสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงขวัญตา วงค์ษา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๕ เด็กหญิงปริญญาทิพย์
สุทธิจักร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๖
เด็กหญิงพัชรี คำทะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงวรรณพร โสนนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๘
เด็กหญิงศศิยากร แก่นตา

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงสิรีธร แสนเชียงอ่อน

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๐
เด็กหญิงอรทัย มหาสนิด

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๑
นางสาวเจนจิรา พร้อมเพรียง

๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๒
นางสาวชลิดา บุญเชิด

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๓
นางสาวเบญจมาศ วงเวียน

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๔
นายอภิสิทธิ

์

หนองหงอก
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๕
นายแมทธิว จันทร์หอม

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๖
นายชาตรี เจือจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๗
เด็กหญิงสุวนันท์ คำรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๘
เด็กหญิงชุติมน ดีพร้อม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๑๙
เด็กชายเจษฎา กรงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๐
นางสาวนิภาพร สุขล้น

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๑
นางสาวเมฆขลา ศรีลานนท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๒
นางสาวอารียา คำทวี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๓
นางสาวมนฤดี สมฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๔
นางสาววนิดา กระแสอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๕
เด็กชายจักรภัทร พันธ์อินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หุ่นทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๗
เด็กชายธนาวุฒิ สุขบำรุง

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๘
เด็กชายมงคล ขำวงษ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๒๙
นายศิวเนตร สำรวมจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๐
เด็กชายสมประสงค์ นารี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๑
เด็กหญิงจิราพร สระแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๒
เด็กหญิงธารีรัตน์ เพชรรัตน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๓
เด็กหญิงญาดา วงค์ศรีสังฆ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา บัวสมศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๕
เด็กหญิงวาสนา สุขดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตึดงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ นพพิบูลย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๘
เด็กหญิงกีรติกานต์ อินทร์สูนย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๓๙
เด็กชายกฤษฎา ตาวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายยุทธนา บัวสมศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ตรีแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๒
เด็กชายกำชัย รุจิยาปนนท์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๓
เด็กชายเกษม นึกชนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๔
เด็กชายวรากร ตรีแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๕
เด็กชายวิศวะ สายสินธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๖
เด็กหญิงนริสา หน้านวล

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๗
เด็กหญิงพรรณทิพย์ หน้านวล

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สมฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๔๙
เด็กหญิงสุภัทรา นานวล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๐
เด็กหญิงอลิษา วัฒนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๑
เด็กหญิงนิตยา วงเวียน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๒
เด็กหญิงพรชิตา ศรีวัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๓
แม่ชีจันทร์ที ปุยอบ

๐๑/๐๑/๒๔๙๔

วัดเทพมงคล เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๔
เด็กชายณรงศ์ศักดิ

์

เสมอดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด พัฒนาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๕
เด็กชายพัฒนพงษ์ ดียิง

่

๘/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคูขาด พัฒนาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๖
เด็กชายชลสิทธิ

์

เข็มกลาง
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูขาด พัฒนาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๗
เด็กชายอภิรักษ์ กาญจนะชาติ

๒๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูขาด พัฒนาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๘
เด็กชายธีรภัทร เมืองดี ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคูขาด พัฒนาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญมาก
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๐
เด็กชายกฤษณ์กนก ทองอ้ม

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๑
เด็กชายจตุพร โควินทะสุด

๑๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๒
เด็กชายจิราพัชร ใหมทอง ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๓
เด็กชายณัฐพล บุญญา

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๔
เด็กชายทวีวัฒน์ ประทุมวัน

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๕
เด็กชายบุญเลิศ ยาจิตร

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๖
เด็กชายบัณฑูร โชคคูณ

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๗
เด็กชายประทีป ทองอ้ม

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๘
เด็กชายมนัส โสภาศรี

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๖๙
เด็กชายวันท์สิริ ยงกุล ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายสินทรัพย์ สิงห์ทอง

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองอ้ม ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๒
เด็กหญิงจุฑาธิป วุฒิยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๓ เด็กหญิงประกายวรรณ
ควรสุวรรค์

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๔
เด็กหญิงพัฒนาพร บุญหงส์

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๕
เด็กหญิงพรสุดา สมญา

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองอ้ม

๑๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๗
เด็กหญิงปยะมาศ หมายชัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๘
เด็กชายธีรพงษ์ รัตนพงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๗๙
นายชนวรรณ ทองอ้ม

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๐
นางสาวอภิญญา สุริยะ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแดง สว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๑
เด็กชายญาณกิตต์ สัญกลาง

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ ดวงดีทิพย์

๒๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๓
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เชียวชาญ

่

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๔
เด็กชายญาณศรณ์ สัญกลาง

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๕
เด็กหญิงจีรนันท์ คนโทเงิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๖
เด็กหญิงชนากานต์ ปญญาฉลาด

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๗
เด็กหญิงปรียานุช ดาเลิศ ๒/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๘
เด็กหญิงรัตติยา บุญสัม ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๘๙
เด็กหญิงรุ่งนภา ม่วงน้อยเจริญ

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๐
เด็กหญิงวิภา กลินกันหา

่

๒๖/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๑
เด็กหญิงสุจิตรา สันติภพ

๑๔/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใยอิม

้

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๓
เด็กชายธีรภัทร ภูนาถา ๙/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๔
เด็กชายสุทธิราช มุมทอง

๒๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๕
เด็กชายอนุวัต สุโพธิ

์

๑๔/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๖
เด็กหญิงศิริภา ปาสาโท

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญด้วง
๒๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๘
เด็กชายอรรถพร อนุมาศ

๒๗/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๑๙๙
เด็กหญิงกัลยากร พุ่มเจริญ

๑๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงปนัฐดา สร้อยเพชร

๑๖/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๑
เด็กหญิงวรรณิสา ไตรพรหม ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๒
เด็กหญิงศิรินทิพย์ พุฒหอม ๔/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๓
เด็กหญิงอรทัย พรหมปาน

๒/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ มังคลาราม  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๔
นายจักรี พันไหล

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๕
นายอภิวุฒิ จันพิละ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๖
นายนพพร แทนไฮ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๗
นายวัฒนชัย พรมมะลิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๘
นายชินดนัย เดือนขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๐๙
นางสาวสโรชา พรมมะลิ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๐
นางสาวภาวินี คำทา

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๑
นางสาวขนิษฐา บุญยัง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๒
นางสาวสาวินี เดือนขาว

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๓
นางสาวปนิดา สาลีทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๔
นางสาววณิดา บุญเรือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๕
นางสาวมณีวรรณ ขอสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๖
นางสาวชนานันท์ มีชัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๗
นางสาวเกษราภรณ์ แรงรอบ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๘
นางสาวนุสบา แสงอุ่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๑๙
นางสาววรรณิการ์ กันตรง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๐
นางสาวอรอุมา เดือนขาว

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญปกครอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๒
เด็กหญิงจุรีรัตน์ เงางาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๓
เด็กหญิงเพชราภรณ์ เดือนขาว

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๔
เด็กหญิงพรไพลิน เดือนขาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๕
เด็กหญิงนิติยา ถินกลาง

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ ยาจิตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๗
เด็กหญิงจิราภา ผลสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๘
เด็กหญิงขวัญชนก เมฆมล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๒๙
เด็กหญิงธนัฐชา อินตา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๐
เด็กหญิงฐานิตา ทองอ้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๑
เด็กหญิงฐานิดา ทองอ้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๒
เด็กหญิงมัณฑนา เดือนขาว

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๓
เด็กหญิงเรืองลดา ทองคำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๔
เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณโค

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๕
เด็กหญิงศิริพร ดวงใจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๖
เด็กหญิงธมลวรรณ ใสแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๗
เด็กหญิงสุภาพร บุญเอก

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ สุขศาสตร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๓๙
เด็กหญิงวรรณวิสา งอกวงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ คำทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๑
เด็กหญิงพรไพลิน ทองอ้ม

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๒
เด็กชายจาตุรงค์ พรหมลิ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

วงวันนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๔
เด็กหญิงจิราวรรณ อินคำแหง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แสงศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน เทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๖
เด็กชายธนบดี ทองทัพ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๗
เด็กหญิงพรนภา สาทร

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๘
เด็กชายศักรินทร์ นนธิจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๔๙
เด็กชายอดิเรก สินสุพรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงอรสา สมัญญา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๑
เด็กหญิงอัจฉรา มาพล

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๒
เด็กหญิงเปมิกา วิทยาสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญธรรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๔
เด็กหญิงขนิษฐา ไตรพรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๕
เด็กหญิงจันจิรา สันทาลุนัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๖
เด็กหญิงจุฑามาศ หาญเสมอ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๗
เด็กชายชัยธวัช พุฒหอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๘
เด็กชายตะวันฉาย จันทะเมนชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๕๙
เด็กหญิงทานตะวัน ทองนำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๐
เด็กชายธีรเบต แพงมา

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๑
เด็กหญิงนนทิยา ทำทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๒
เด็กหญิงนภาพร ผิวตะศาสตร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๓
เด็กหญิงปยฉัตร สิงจานุสงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๔
เด็กหญิงปย์วรา กำแซง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญชู

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ เรืองสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ วิยาสิงห์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๘
เด็กหญิงวรรณภา มูลทรัพย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๖๙
เด็กหญิงศศิวรรณ ศรีนวล

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๐
เด็กหญิงศิริพร บุราคร

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ ภาคพรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๒
เด็กชายสมพงษ์ นิลทัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๓
เด็กหญิงสายธาร สมัญญา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๔
เด็กชายสุธิศักดิ

์

วิเศษชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๕
เด็กชายหรรษวัต สมัญญา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๖
เด็กหญิงอรอุมา วิวาสุขุ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๗
เด็กหญิงอารีญา มณีนิล

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๘
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ทองดาษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๗๙
เด็กหญิงเกศรินทร์ พวงเพชร

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๐
เด็กหญิงไพลิน สุธาอรรถ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สมัญญา

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุดแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๓
เด็กหญิงกาญจนา วิชุมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๔
เด็กหญิงจิวรา บุญสม

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๕
เด็กหญิงฉัตรกานต์ งามนัก

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๖
เด็กหญิงชญาดา ผมงาม

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๗
เด็กหญิงชลธิชา เหมือนชอบ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๘
เด็กหญิงชลลดา ผมงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๘๙
เด็กหญิงณภัสวรรณ สันทาลุนัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๐
เด็กชายณัชภัทร งวงช้าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ทองคำ

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๒
เด็กชายณัฐพนธ์ จำปาทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๓
เด็กหญิงนฤมล บำขุนทด

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๔
เด็กหญิงบัวชมพู บุญไทย

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๕
เด็กหญิงปยากร บุญภา

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๖
เด็กหญิงผกาวรรณ สีดากุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๗
เด็กหญิงพรหมพร ไชยภา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้วคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๒๙๙
เด็กหญิงภัทรดา วิยาสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายภานุพงศ์ บุญศรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๑
เด็กหญิงยุพารัตน์ หมืนพล

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๒
เด็กชายรวิภาส คุชิตา

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๓
เด็กหญิงศิระประภา บุญเต็ม

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงศุภิสรา สุขวรรณ

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๕
นายสิทธิชัย ใยมุง

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๘
เด็กหญิงสุนิสา บุราคร

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๐๙
เด็กหญิงอรทัย ผิวงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๐
เด็กหญิงอัจฉริยาพร บุญเต็ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๑
เด็กชายอัมรินทร์ บัญชาเมฆ

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา หนองขุ่นสาร

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๓
เด็กชายเกษม สันทาลุนัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงมาศ

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองดาษ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๖
นางสาวกานต์มณี คำมี

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๗
นางสาวชัชพิมุข ชะฎาแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๘
นางสาวพิมลวรรณ จันด์

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๑๙
นางสาวพิไลพร สันทาลุนัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๐
นางสาวศศินา แอ่งสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๑
นายสุรพัฒน์ บริพันธ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๒
นายเฉลิมชัย ภาคพรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๓
นายกิตติพันธ์ ต่างทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๔
นายพงศธร เพชรสุวรรณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๕
นายพงษ์พล คุชิตา

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๖
นางสาวสุรัญญา บุญเต็ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๗
นายสุวรชัย ผิวตะศาสตร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๘
นายดนัย ชืนชอบ

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๒๙
นางสาวปนิตตา รูปสูง

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๐
นางสาวศรัญญา วรครุธ

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๑
นางสาวสุระ บุญท่วม

๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๒
เด็กหญิงนำทิพย์ พิศเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๓
นายประสิทธิ

์

ผลเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสนม
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๔
เด็กหญิงจันทิมา อุดม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ จิตรมัน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๖
เด็กหญิงปรมาภรณ์ ปองคำสิงห์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๗
เด็กหญิงพรทิพย์ ทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๘
เด็กหญิงภัทรธิดา เพ่งพิศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๓๙
เด็กหญิงมัณตรา ยอดประทุม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๐
เด็กหญิงอรัญญา สมสิทธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๑
เด็กหญิงแสงมณี โพธิเงิน

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๒
เด็กชายคมเพชร ทิพย์วงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๓
เด็กหญิงปนัดดา ศรีลาชัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๔
เด็กหญิงปยาพัชร วันทุมมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๕
เด็กชายพีระยุทธ เศรษฐทัตต์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๖
เด็กหญิงวรัญญา โค่นหว่าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๗
เด็กชายสุรินทร์

สุรินทร์ตังตระกูล

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๘
เด็กหญิงอรพิน คงคล้าย

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๔๙
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ ปองคำสิงห์

๒๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๐
เด็กชายธนสิน สารภีย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๑
เด็กชายปยะพัฒน์ รู้จิตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๒
เด็กชายพันธวัช โคจนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสมณวัตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๔
เด็กชายจิรายุทธ อินทร์ขาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๕
เด็กชายณรงค์ โพธิวัง

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๖
เด็กชายปยะพงษ์ บุญสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๗
เด็กชายภานุพันธ์ ผลพิบูลย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๘
เด็กชายวุฒิไกร กาชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๕๙
เด็กชายชานันต์ เมฆวัน

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๐
เด็กหญิงณัฐชยา บุญมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๑
เด็กหญิงณัฐพร กาบภิรมย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๒
เด็กชายรุ่งเรือง สาลีงาม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๓
เด็กหญิงสุธาทิพย์ จิตรเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๔
เด็กหญิงสุปราณี บุญเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๕
เด็กหญิงสุพัตตรา กาบภิรมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภูเงิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๘
เด็กชายอภินันท์ ขันถม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๖๙
เด็กหญิงชมพูนุช อินทร์ขาว

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๐
เด็กหญิงชลธิชา ผลพิบูลย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๑
เด็กหญิงชลลดา สีนวนนา

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๒
เด็กหญิงรัตนา ทิพย์มณี

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๓
เด็กหญิงศิริกาล พิมพ์น้อย

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๔
เด็กชายสันติ มะโนรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๕
เด็กชายจักรวรรดิ ลำดับจุด

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๖
เด็กหญิงจิณัฐตา ประทุมแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๗
เด็กชายทินกร บุญมี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๘
เด็กหญิงปยวรรณ เกิดสนอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๗๙
เด็กหญิงศิลารัตน์ บุญเพิม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๐
เด็กชายสรสิน ธนะภูมิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๑
เด็กหญิงสานฝน ทวีอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๒
เด็กหญิงสาวิตรี ดาศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๓
เด็กชายอนุพงศ์ ครองสัตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๔
เด็กหญิงอังสุมาลี ศรีนภา

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๕
เด็กชายเทพพิทักษ์ เอนกดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๖
เด็กชายก้องภพ ดาศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๗
เด็กหญิงชนากานต์ ทองแม้น

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๘
เด็กชายชาคริต พงษ์สะพัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๘๙
เด็กชายณัฐพล วงษ์ศรีแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๐
เด็กหญิงธิติมา เงางาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ดวงจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๒
เด็กหญิงนภัสสร ชมวัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๓
เด็กชายปรัชญากร สุขประเสริฐ

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๔
เด็กหญิงปทมวรรณ หาญดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๕
เด็กหญิงปาริชาติ ยอดสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๖
เด็กหญิงฟาริดา บุญเพิม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๗
เด็กหญิงภัทจิราภรณ์ บุญมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๘
เด็กหญิงรัศมี ดาศรี

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๓๙๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ประทุมแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายวัชรพล บุญเพิม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงวินัสรินทร์ ประดิษฐ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายวุฒิชัย เชิดชู

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๓
เด็กชายสหรัฐ แท่งทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๔
เด็กชายสุรชัย สาพันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๕
เด็กชายอดิศร โสปญญาริย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๖
เด็กชายอนุวัช เพชรตะกัว

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๗
เด็กชายอนุวัตร สำคัญยิง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ ดาบทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงอรัญญา บุญเหมาะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๐
นางสาวขวัญกมล หลวงชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๑
นายทวีทรัพย์ สระแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๒
นางสาวนิภาวรรณ หวังผล

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๓
นางสาวสาวิตรี ประทุมแก้ว

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๔
เด็กหญิงนันทนา เดชไธสง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๕
เด็กชายอนุวัฒน์ บุญหอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๖
เด็กหญิงอภิชญา จำปาไทย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๗
เด็กชายอิศรา ทวีอินทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดีงาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๑๙
เด็กชายฉัตรมงคล พรมมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงธนิษฐา แสงสี

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ หาสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๒
เด็กหญิงพัชรี ชัยยิง

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๓
เด็กชายภูวไนย สำคัญยิง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๔
เด็กหญิงวาลิณีย์ พิลาภ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๕
เด็กชายศุภกิตติ

์

ชัยฉลาด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๖
เด็กชายสมชาย ร่มเย็น

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๗
เด็กหญิงสุวิมล ธุระแพง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองนรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๒๙
เด็กหญิงอภิญญา บุญสิงห์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๐
เด็กชายเอกชัย จิตรเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ ปุทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๒
เด็กหญิงจิตรอารีย์ พงษ์เพชร

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๓
เด็กชายธนโชติ คำนุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๔
เด็กชายธรรมรงค์ ยอดสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๕
เด็กชายธาดา เคนพิทักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๖
เด็กหญิงนิตยา วงค์ภักดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๗
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มีรส

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๘ เด็กหญิงพิมพิไลวรรณ
พรมวันไชยสงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๓๙
เด็กชายราชวัตร สุราช

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๐
เด็กชายศตวรรษ เสียมทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๑
เด็กหญิงศศินา เหลาเพียร

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๒
เด็กชายศักรินทร์ บุญหอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๓
เด็กชายศิวดล วงษ์มา

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๔
เด็กหญิงสุนิสา โพธิชัย

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๕
เด็กชายสุริยา กล้าจริง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๖
เด็กชายสุเมธ วาสรส

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

มังคัง

่ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๘
เด็กหญิงอนุสรา มีรส

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๕๙/๕๔๔๙
เด็กหญิงขวัญใจ อินทะนัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๐
เด็กชายชัชนพ หาสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๑
เด็กหญิงชโลชา มีแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๒
เด็กชายณัฐพงษ์ นัดกลิน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๓
เด็กหญิงนรินทร กล้าจริง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ล้วนดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๕
เด็กหญิงปานชนก มาพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๖
เด็กชายภูวนัย ศิริปรัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๗
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สุดลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๘
เด็กหญิงลักษิกา สิงห์โตทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๕๙
เด็กชายวสันต์ สอนคำจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๐
เด็กหญิงวิภาวดี ศรีจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๑
เด็กชายสมรักษ์ เหลางาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๒
เด็กหญิงอารียา พรหมหงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๓
เด็กหญิงอุไรวรรณ ภูระหงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๔
เด็กหญิงแสงเพชร สำอางค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๕
เด็กชายคมเพชร สุโพธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๖
เด็กชายชัยวัฒน์ สืบศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๗
เด็กชายชินวัตร ดีนาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๘
เด็กหญิงมุกนรินทร์ วิมุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๖๙
เด็กชายวิสสุต มีเพชร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วปญญา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๑
เด็กชายณัฐกรณ์ นาดี

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๒
เด็กหญิงณัฐพร คนเพียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๓
เด็กหญิงทิพภาวรรณ์ นามโคตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ รินทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๕
เด็กหญิงปภัสรา ทองสุวรรณ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๖
เด็กหญิงศิริกานดา ชมภูพืน

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๗
เด็กชายอนันต์ ปราบวงศา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๘
เด็กหญิงแก้วกัลญา หวังสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๗๙
เด็กหญิงจินดามณี อุนานุยา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงรจนา วงษ์คำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๑
เด็กหญิงรัตนา แซ่ตี

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทวีศักดิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ลาทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๔
เด็กชายอนุพงศ์ ศรีสังข์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๕
เด็กชายอภิชาติ ปุริทาสัง

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๖
เด็กหญิงอัจฉรา พันจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๗
เด็กหญิงเปรมิกา โพธิพันธ์

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๘
นางสาวกนกวรรณ นิยมกล้า

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๘๙
นายจิรพล พุสสระแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๐
เด็กหญิงชนิดา บุญทะรา

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๑
นายชัชพงษ์ ชัยดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๒
นางสาวทิพย์สุดา บุติพันคา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๓
นายธนากร อินทรีย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๔
นายนพรัตน์ สังข์โสม

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๕
นางสาวนันทา ใจดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๖
นางสาวบุญรักษา ธรเจริญทรัพย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๗
เด็กหญิงประภัสสร พิกุลทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๘
นางสาวปลิตา แสงสัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๔๙๙
นางสาวปนมณี สาแก้ว

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๐
นางสาวภัทรภร เย็นศิริ

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๑
นางสาวรัตนา ประดาสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๒
นายลิขิต อรัญเวศ

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๓
นางสาววริตา ใจดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๔
นางสาวเก๋ บุญผา

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๕
นางสาวเจตนา ศิลาอ่อน

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๖
นายแสนกล้า สารติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๗
นางสาวกรรณิการ์ จันทร์พรหม

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๘
นายกิตติศักดิ

์

มะนาวหวาน
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๐๙
นายกิตติศักดิ

์

วานุนาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๐
นางสาวขนิษฐา แสงทับทิม

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๑
นายทัพไทย ศรีอุดร

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๒
นางสาวทิภาพร ซาไซ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๓
นางสาวธิดารัตน์ พงษ์ศาสตร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๔
นางสาวนำเพชร คำมีภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๕
นายปฏิวัติ สมบูรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๖
นางสาวปนัดดา พุดโมกข์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๗
นางสาวรติมา กิริยา

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๘
นางสาวสุกัญญา พิศิลป

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๑๙
นางสาวอัญชญา สุทธิดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ พรมษร

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๑
เด็กชายเดชณรงค์ สีดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๒
เด็กชายนพกร เพิมทอง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๓
เด็กหญิงชไมพร วรรณศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๔
เด็กชายสุรวุฒิ ศรีงาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๕
เด็กหญิงขวัญแก้ว บุญใจ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๖
เด็กหญิงชนิกานต์ รักบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๗
เด็กชายณัฏฐากร รัตนเดช

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๘
เด็กชายณัฐนนท์ คานกลาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๒๙
เด็กชายธีรภัทร สุขประเสริฐ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายนิรุทธ์ กองทรัพย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๑
เด็กหญิงอภิญญา จันเทวี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๒
เด็กหญิงอัญชลี คุมดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๓
เด็กชายกิจจา พรหมบุตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๔
เด็กชายบัณฑิต ธรรมเทียง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๕
เด็กหญิงรวีรมย์ ทองมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๖
เด็กหญิงวงแหวน อินแปลง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๗
เด็กหญิงศิริกานดา กล้าแรง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๘
เด็กหญิงศิริกานต์ ผิวอ่อน

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๓๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ สังขฮวด

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายสิทธิพล ยิงยง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา บุญเยียม

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๒
เด็กหญิงสุภาพร สมสมาน

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๓
เด็กชายหฤทัย คุมดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๔
เด็กชายตามฟา แซ่หย่วน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๕
เด็กชายธีรพล บุญตา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๖
เด็กหญิงบุญธรรณ์ แสนละเอียด

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๗
เด็กหญิงพรหมมินทร์ ขันขาว

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๘
เด็กหญิงลัดดาวรรณ กัณฑาบูรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๔๙
เด็กหญิงสมฤดี กะการดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๐
เด็กชายสิทธิชัย ผิวอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๑
เด็กหญิงสุภาพร ล้วนงาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๒
เด็กชายกฤษติศักดิ

์

ดาศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๓
เด็กหญิงชยุรดา สันทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๔
เด็กหญิงปทิตตา ปองแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๕
เด็กชายสุธีรัชต์ ทุมมณี

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๖
นางชญานันทน์ คมกล้า

๑๗/๐๘/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๗
นางทองสืบ แจะหอม

๒๐/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๘
นางบัวพันธ์ หมืนเจริญ

่

๑๘/๑๑/๒๔๘๐

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๕๙
นางบัวไล ยานุทัย

๙/๐๙/๒๔๙๘
โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๐
นางประนอม เชื้ออินทร์

้

๑๐/๐๒/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๑
นางลุน ยิงยง

่

๒๗/๐๒/๒๔๙๔

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๒
นางศิริกาญน์ กำจร

๐๙/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๓
นางสมยงค์ ตระกลูดี

๒๒/๐๒/๒๔๙๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๔
นางสุบิน แจะหอม

๐๕/๑๑/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๕
นางเผือก ศิลารัมย์

๑๐/๐๙/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๖
นางเสงียม

่

สุพอ
๒๙/๐๖/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๗
นางแต๋ว กำจร

๑๖/๑๑/๒๔๘๓

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๘
เด็กหญิงกมลชนก สีเปง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๖๙
เด็กชายกฤตภาส ชวธนาสุขกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๐
เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเพ็ง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๑
เด็กหญิงกุลณัฐ สุขสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๒
เด็กหญิงจิตรลดา ชุมสุข

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๓
เด็กชายจิตริน ไฝดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๔
เด็กหญิงจิตลดา จันทะโพรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๕
เด็กชายจิรพงศ์ หลงรัก

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศ์สันธ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๗
เด็กชายชลธาร พวงเกตุ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๘
เด็กหญิงชาลิสา กิงมาลา

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๗๙
เด็กชายชินพันธ์ หินเพชร

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๐
เด็กหญิงญาดา ไชยจิตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๑
เด็กหญิงณัฐชา บรรลือทรัพย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๒
เด็กชายติณณภพ ศรีจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๓
เด็กหญิงธนัญญา จันดารักษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๔
เด็กหญิงธัญชนก ปานทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๕
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีกะชา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๖
เด็กชายธีรภัทร ตังอยู่ดี

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๗
เด็กชายธีระพันธ์ โสรมรรค

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๘
เด็กชายธีรเทพ อยู่ทะเล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๘๙
เด็กหญิงนภาภรณ์ แก้ววงศ์เครือ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงนิศาชล โสภาพร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๑
เด็กหญิงบัณฑิตา มาหลำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๒
เด็กหญิงบุษยมาศ โลวะลุน

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๓
เด็กหญิงพุทธรักษา บานเย็น

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๔
เด็กหญิงระพีพร สมคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๕
เด็กหญิงลดาวัลย์ จันดานุสา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๖
เด็กหญิงวริศรา จันทะชำนิ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๗
เด็กหญิงสุชาดา ดาศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๘
เด็กหญิงสุชานันทร์ สุบงกช

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๕๙๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ สมันสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงสุนิตา กล่อมสิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงสุภาพร กัณตวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๒
เด็กหญิงสุภาพร สำอางค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายสุรสีห์ ดีพร้อม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงหยาดพิรุณ ใจรักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงอรพินทร์ สีชมภู

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๖
เด็กชายอัฐพล สีโนนยาง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงอาทิตยา เจริญยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๘
เด็กหญิงอาทิตยาพร คำนุ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๐๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

จอกทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๐
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ หาญนพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จอมหงษ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๒
เด็กชายกิตติกร ศรีวงศ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๓
เด็กหญิงกีรติกา สุทธิประภา

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๔
เด็กหญิงจารุวรรณ สอนคำจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๕
เด็กหญิงจิราพา สุขแจ่ม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงจันทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๗
เด็กหญิงณัฐวดี เลิศลำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๘
เด็กชายทินกร ทองบุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๑๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา แซ่เฮง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๐
เด็กชายธนบดี นิลอำพร

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๒
เด็กชายธีระชัย ภูหงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๓
เด็กชายนฤนาท บัวไข

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๔
เด็กชายนัฐพงศ์ นามวงศา

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๕
เด็กหญิงปกีรณัม มีสะอาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๖
เด็กหญิงปยบุษ จันทร์ลามุณี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๗
เด็กหญิงปยวรรณ แจ้งสว่าง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๘
เด็กชายปยวัฒน์ ตระกูลสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๒๙
เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วหอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๐
เด็กชายพากร หมืนเจริญ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๑
เด็กชายภานุพงษ์ แก้วดวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๒
เด็กหญิงมณธิรา โสภาพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๓
เด็กหญิงมัลลิกา ชวนชม

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๔
เด็กชายวงศธร เสริมศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๕
เด็กชายวรากรณ์ ไชยยิง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๖
เด็กหญิงวิภาดา มีลาภ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๗
เด็กชายสรวิศ ฉิมพัด

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๘
เด็กหญิงสริญญา สหุนันท์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๓๙
เด็กหญิงสริตา โฆสิตดุลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงสุนิญา กัณตวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๑
เด็กชายสุรทิน ร่มเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๒
เด็กหญิงอาภาพรณ์ ตระกูลสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไพเราะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๔
เด็กหญิงกรกนก วังสาวดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญมี

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอาดเอียม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๗
เด็กหญิงกัณฑิมา แนวดี

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๘
เด็กหญิงกัลยกร สงคราม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๔๙
เด็กหญิงกุลธิดา สุขแสง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๐
เด็กชายคมกฤช สอนคำจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๑
เด็กชายจักรพงษ์ พิมมรินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๒
เด็กหญิงจิรัญญา คนใจบุญ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุดดา

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๔
เด็กหญิงชลิตา พวงแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๕
เด็กชายชัยอนันต์ สวัสดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๖
เด็กหญิงฐิตินันท์ พุดหอม

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๗
เด็กชายฐิติพันธุ์ กะเสาทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๘
เด็กชายณัฐชน ภูพันนา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๕๙
เด็กหญิงณัฐริกา บุดสา

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงณัฐสุดา ละม่อม

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๑
เด็กหญิงณัติการ์ ศรีวงศ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๒
เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยศรีษะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๓
เด็กหญิงดารารัตน์ ยศกล้า

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๔
เด็กหญิงธัชชะบา ศิริปตตัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๕
เด็กหญิงธัญทิพย์ พรมมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๖
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุขประเสริฐ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๗
เด็กหญิงนลินรัตน์ ขุนนครเม่น

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทะวาด

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๖๙
เด็กชายบดินทร์ บุญสงค์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมิงาม

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๑
เด็กหญิงปทิตตา อินทร์แก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๒
เด็กหญิงประภาพร ผิวเหลือง

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๓
เด็กหญิงประภาพร ภาคสิม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๔
เด็กหญิงปุณณมาส ประสมกล้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๕
เด็กหญิงพรธีรา แก้วสะอาด

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๖
เด็กชายพิริยะชัย ศิลาอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๗
เด็กหญิงฟาริดา สินโท

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๘
เด็กหญิงมินท์ตรา นันทะพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๗๙
เด็กหญิงรัชดาพร สุขแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๐
เด็กหญิงรุจนาจ แก้วล้วน

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๑
เด็กหญิงวรพร พนารักษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๒
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ศรีพรหม

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๓
เด็กหญิงวรางคณา ชุมสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๔
เด็กหญิงวริสรา มันประกอบ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๕
เด็กชายวิทวัส บำรุงนาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๖
เด็กชายศตคุณ นาคภู่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีนิล

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๘
เด็กหญิงศศิมา แสงทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๘๙
เด็กหญิงสิริรัตน์ เมืองเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงสิริโสภา เหนือกาฬสินธุ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๑
เด็กหญิงสุจรรยา สำอางค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๒
เด็กหญิงสุชานาถ เฉลียวไวย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๓
เด็กหญิงสุดาวัลย์ ทอนไชย

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๔
เด็กหญิงสุธาสิณี ศรีมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๕
เด็กหญิงสุนันทา กรวยทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๖
เด็กหญิงสุนิตา นามรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๗
เด็กหญิงสุภาวดี เรียบร้อย

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๘
เด็กหญิงสุมาลี สินโท

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๖๙๙
เด็กชายสุรชัย มณีบุตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายอภิชาติ มันคง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๑
เด็กหญิงอภิธิดา แสงจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงอรยา โพธิชัย

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๓
เด็กหญิงอลิษา สายกระสุน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงอัญชลี เหมเงิน

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายอาทิตย์ สิงหบุตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงอาธิติญา นามภักดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงอาริยา พิมพ์สังข์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงอิสริยากรณ์ วังสะอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๐๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ สมสวย

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายเกียรติดำรง บุตรศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๑
เด็กชายเทพพิทักษ์ จำปาจีน

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๒
นายก่อเกียรติ มงคุณ

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๓
เด็กหญิงณัฐติยา ไพเราะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๔
นายนวัตกรณ์ สิงหะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๕
นายลิขิต ดอกพิกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๖
นายอิสระ มะลิงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๗
เด็กชายเอกรัตน์ ดวงมณี

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๘
นางสาวขวัญเนตร บุติมาลย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๑๙
นายนิธิวัฒน์ ชารัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๐
นางสาวบารณี ศรีผลสมอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๑
นางสาวปนัดดา สุขสกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๒
นายพิพัฒน์ จรรยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๓
นายภิญโญ มาลาศิลป

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๔
นายมหาราช เพียภูเขียว

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๕
นางสาวยลดา จำปาเทศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๖
นางสาวรัชนี บุญถม

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๗
นางรำแพน ยีสุ่นหอม

่

๑๒/๐๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอชุมพลบุรี วัดกลางชุมพลบุรี  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๘
เด็กหญิงกัลยา พลแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๒๙
เด็กหญิงขวัญณภัทร เมาหวล

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๐
เด็กชายจักรภัทร วงศ์สุรินทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๑
เด็กหญิงจินตพร อะทะโน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๒
เด็กชายชโยดม ลอดสุโข

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๓
เด็กหญิงฐิตาพร ธุงธุระ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๔
เด็กชายทิวานนท์ นาวาเดช

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๕
เด็กชายธเนศพล ทิพย์มณี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๖
เด็กชายนรตนนท์ แสงอรุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๗
เด็กหญิงนริศรา ทะนากลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๘
เด็กชายนาวิน บุญแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๓๙
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีภักดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๐
เด็กชายบุญลาภ สีเขียว

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๑
เด็กหญิงปนทิพย์ เกตุไธสงค์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๒
เด็กหญิงปาริฉัตต์ บุญชาลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๓
เด็กชายพลภัทร์ เกมาหายุง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๔
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อาปดชิง

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๕
เด็กชายพิริยะ ยอดเมิน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๖
เด็กชายภาสกร ยวงมณี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๗
เด็กหญิงวรรศมล อัตโยโค

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๘
เด็กชายวรากร ดีอ้อม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๔๙
เด็กชายวิทวัฒน์ พัตรา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๐
เด็กชายวิศณุ ทองนอก

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๑
เด็กชายวิศรุต พุชะโลนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๒
เด็กหญิงสาวินี ราชสีห์ภูมิ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๓
เด็กหญิงสิรินทรา เวชพิทยาภรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๔
เด็กหญิงสุพรรษา เขียวขัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครืองไธสงค์

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๖
เด็กชายอภิเดช มาศงามเมือง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๗
เด็กหญิงอรพิน จินโจ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๘
เด็กหญิงเบญจมาศ โพธิสุด

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๕๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทาบุตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงเมทนี สุดเนตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๑
เด็กชายโชติกา จันทร์โยธา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๒
เด็กหญิงกนกพร ศรีละออง

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๓
เด็กหญิงกฤติญาณี ศรีโคตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทาบัณฑิต

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปะมะพุดโต

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๖
เด็กชายกิติพัฒน์ ลาภมาก

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๗
เด็กหญิงขนิษฐา ถาวรวงษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ อ่อนฉลวย

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๖๙
เด็กหญิงจุฬามณี ฝายเวียงจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๐
เด็กหญิงชฎาพร นามพิลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๑
เด็กหญิงชลธิชา เพ็ญกุศล

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เทศธรรม

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เดชบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ใหญ่รัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๕
เด็กหญิงทัศนีย์ มาลี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๖
เด็กชายธนกร วิเชียร

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยเสน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๘
เด็กหญิงนงนภัส น้อยวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๗๙
เด็กชายนิสิต นิดไธสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๐
เด็กหญิงปาลิตา เสามัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๑
เด็กชายพัชรพล พรมบุตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๒
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บุญเชิด

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๓
เด็กชายพิสิษฐ์ ทรงพระ

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๔
เด็กชายพีรณัฐ ทุมขอน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๕
เด็กชายภูษิต ดวงสำราญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๖
เด็กชายมนตรี ตอรบรัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๗
เด็กชายวรวิช ปองลอด

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๘
เด็กหญิงวราพร บุญเศษ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๘๙
เด็กหญิงวารีรัตน์ พรมบุตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๐
เด็กชายวิทวัส แท่นศิลา

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๑
เด็กหญิงศิริชล ทองมาน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๒
เด็กหญิงศิลาลักษณ์ สุวรรณโคตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๓
เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

บุญจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๔
เด็กชายสุทธิชัย พลภูเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๕
เด็กชายสุทธิรักษ์ แข็งฉลาด

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๖
เด็กชายอนิรุตต์ พานแสนซา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๗
เด็กหญิงอารยา สมรูป

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๘
เด็กชายเกือสกุล

้

เปรมไธสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๗๙๙
เด็กชายกฤษฎา ลุยตัน

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงณัฐฑริกา เจริญเมือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๑
เด็กชายธนายุทธ ลุนปดถา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๒
เด็กหญิงปวีณา บุญโพก

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๓
เด็กชายพงศกร บุญก้อน

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๔
เด็กหญิงพัชราพร กาละมัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๕
เด็กชายภาคิน เสาร์คำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงสุปรีชา แฉล้มไธสง

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๗
นายฉัตรชัย สมศิริ

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๘
นางสาวทิพวรรณ มุงดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๐๙
นายธีรศักดิ

์

ทุมขอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๐
นางสาวนฤมล ศรีเทศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๑
นางสาวปใหม่ กล้าหาญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๒
นางสาวมินตรา แสงอรุณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๓
นายวีระยุทธ เคนจัตุรัส

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๔
นางสาวศศินิภา มหาอุตย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๕
นางสาวสุชัญญา รังษี

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๖
นางสาวสุชานุช รังษี

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๗
นางสาวสุพรรษา บุญโสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๘
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยอินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๑๙
นายชยุตพงศ์ รักธง

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๐
นางสาวณัฐริกา จินดาพึก

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๑
นางสาวธาวินี ศรีอ้วน

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๒
นายนราธิป สุวรรณฉวี

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๓
นางสาวนฤมล ลอดสุโข

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๔
นายนิวัติ แสนปดชา

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๕
นางสาวภัทรวดี อานไธสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๖
นายศรณรินทร์ สุวรรณสังโส

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๗
นางสาวศศิธร นิติสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๘
นางสาวสุภาวดี สนโศรก

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๒๙
นางสาวอารียา รงค์ทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๐
นางสาวเกวลิน หมันจิตร

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๑
นายกิติชัย แท่นศิลา

๐๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๒
นางสาวณัฐธิดา นะราช

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๓
นางดวงพร ทาบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๔
นางสาวพัทธ์ธีรา ลอดสุโข

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๕
นายอธิพันธ์ ทองพลับ

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๖
เด็กหญิงณัชปภา เจริญสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะทะ
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๗
เด็กหญิงอริสรา สายพฤกษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะทะ
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๘
เด็กหญิงปริญญาดา ทำหนองพอก

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๕๙/๕๘๓๙
เด็กหญิงนันทวดี ยีรัมย์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๐
เด็กหญิงปณิดา มายา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๑
เด็กชายกวีกานต์ อโรคา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๒
เด็กหญิงกรรณิดา ฝางแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๓
เด็กชายธีรภัทร คะเชนรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๔
เด็กชายภีระวัฒน์ ตรีวิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๕
เด็กชายศักรินทร์ ทิพย์คำมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๖
เด็กชายเฉลิมพงษ์ พลหล้า

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๗
เด็กหญิงนำฝน สนโศรก

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๘
เด็กชายกัมปนาท สุขบรรเทิง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๔๙
เด็กชายจุฑาวัฒน์ รินทา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๐
เด็กชายณัฐภูมิ สนใจ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๑
เด็กหญิงถิรดา นามโสม

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๒
เด็กหญิงธิชากรณ์ สายจันดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๓
เด็กชายนครชัย ศรจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๔
เด็กชายภูวนาถ นินเขียว

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๕
เด็กหญิงมลธิยา ชินรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๖
เด็กหญิงสุนิตา สุขจิตต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๗
เด็กหญิงสุภิณญา จิตรแจ้ง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๘
เด็กหญิงอทิตยา จิตแจ้ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๕๙
เด็กชายอนุชาติ บุญรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๐
เด็กชายอนุชิต อินทร์ทอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๑
เด็กหญิงอรัญญา ชินภาพ

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๒
เด็กชายเจริญรัตน์ สุขแก้ว

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๓
เด็กชายคุณากร เครือบุดดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๔
เด็กหญิงจิราภา ปานบุดดา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๕
เด็กหญิงณัชชา ไพรบึง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๖
เด็กหญิงธันยพร ดาทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

กัวพิจิตร

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๘
เด็กหญิงบุญญรัตน์ สุขจิตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๖๙
เด็กหญิงปณิตา กระแสโท

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๐ เด็กหญิงพรรณประภา
เอียมประโคน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๑
เด็กหญิงพัชราพร มีใย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๒
เด็กชายวีรชิต มะลิงาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๓
เด็กชายสุทธิชัย พิมาทัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๔
เด็กหญิงสุปรียา กุญแจทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๕
เด็กหญิงสุวิสา บุญครอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๖
เด็กหญิงแสงตะวัน คำฟู

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๗
เด็กหญิงชาณัฐดา เข็มเพชร

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยถนอม

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๗๙
เด็กชายทองสุข ศาลางาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงทิพวรรณ เกลียงไธสง

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๑
เด็กหญิงนันทิพร อ้วนดวงดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๒
เด็กหญิงปฐมพร จอมสระน้อย

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๓
เด็กชายปยพัฒน์ โพธิจิต

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๔
เด็กชายยงยุทธ สุขจิตร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๕
เด็กหญิงวนิดา แก้วศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๖
เด็กหญิงวรรณวิภา สุดาปน

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๗
เด็กหญิงวรรณศาสน์ มณีรัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๘
เด็กชายวัชรพงษ์ เจนไชย

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๘๙
เด็กหญิงวิภาดา จิตรแจ้ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงศศิกานต์ คำกุ้ม

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๑
เด็กหญิงศิรินันท์ มาธิมัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๒
เด็กหญิงศิริวิภา แหล่งสุข

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๓
เด็กหญิงสุทธิดา สายคูณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๔
เด็กชายอภิรัตน์ แยงรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๕
เด็กหญิงอรุณี สุทธิกร

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๖
เด็กชายเดชาพล กัวพิจิตร

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๗
เด็กชายไชยวัฒน์ สร้อยเสน

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๘
เด็กหญิงปวีณา แก้วทอง

๑๖/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๘๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ไชยสงคราม

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายมาโนช บุตรวิเศษ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายวุฒิชัย อินทหอม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๒
เด็กหญิงศยามล สมวงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๓
เด็กหญิงศิริภัสสร จิตมัน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ พาลอุ่น

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๕
เด็กหญิงเนตรนภา บุญครอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๖
เด็กหญิงเบญญาภา วาค์ชา

๒๔/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๗
เด็กหญิงโสรยา กันยามาศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๘
เด็กชายปยะพงษ์ จันทร์เสน

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๐๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ประชุมชน

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๐
เด็กหญิงศศินา ลามณี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยูงรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๒
เด็กชายสุภัสสสรา ศาลางาม

๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๓
เด็กชายเจมศักดิ

์

สมประสงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๔
เด็กหญิงอนันทพร บุญมาศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลำแสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จิตคง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โสรธรณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๘
เด็กชายถิรวัฒน์ แก้วหอม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๑๙
เด็กหญิงนพเก้า ชินภาพ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๐
เด็กหญิงนภัสกร ยอดไธสง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๑
เด็กชายปฏิภาณ น้อยถนอม

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๒
เด็กหญิงพิมพ์พร จิตคง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๓
เด็กหญิงสายนำทิพย์ สุรถาวร

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๔
เด็กหญิงสิริมา ศาลางาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๕
เด็กหญิงสุพรรษา สุระถาวร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๖
เด็กหญิงอภิสรา โยนก

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๘
เด็กชายอาทิตย์ มะลิซ้อน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๒๙
เด็กหญิงกฤติยา จิตคง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๐
เด็กชายกิตตินันท์ ศาลางาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๑
เด็กชายณัฐนันท์ ลามณี

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๒
เด็กชายธนทรัพย์ จิตคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๓
เด็กหญิงนันท์นภัส สายทะเล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๔
เด็กหญิงนำเพชร ลักขษร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๕
เด็กหญิงปาริชาติ มันคง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๖
เด็กชายพงษ์พันธ์ บุญครอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๗
เด็กชายพิชญ์ ดีราชรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๘
เด็กชายพิชัย เจริญศิริ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๓๙
เด็กชายภาคิน สุทธิสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๐
เด็กหญิงวรรณิษา โพธิขนาน

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๑
เด็กชายอรรถพล โสภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๒
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญพร้อม

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มันคง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สกิมงาม

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๕
เด็กชายธานินทร์ ปนตา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๖
เด็กหญิงนวลี เทนสิทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๗
เด็กชายปริญญา ปานเพชร

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๘
เด็กชายปญญา รากแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๔๙
เด็กชายพงศกร แก้วศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ จิตคง

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๑
เด็กหญิงวรรณภา ยูงรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๒
เด็กชายวุฒินันท์ สำราญใจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๓
เด็กหญิงศิริวรรณ บุญหนัก

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๔
เด็กหญิงสุขฤทัย ยอดสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๕
เด็กหญิงอรยา จันทร์ศรีดา

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๖
เด็กชายอัศวิน แว่นอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๗
เด็กชายอำนาจ จำปาทาสี

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๘
เด็กชายเกษมสันต์ สิงห์ทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๕๙
เด็กชายเจษฎา สุรถาวร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๐
เด็กหญิงโชติรส มณีรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ วัดยางบ่อภิรมย์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๑
เด็กหญิงกมลพร วังงาม

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นาโควงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โพธิศรีสูง

์

๑๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๔
เด็กหญิงนิสา พรมพิไสย ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๕
เด็กหญิงปยลักษณ์ เกิดมี

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๖
เด็กหญิงสินีนาฎ สุขจิต

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๗
เด็กหญิงอนุธิดา ทานกระโทก

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา สมบูรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๕๙๖๙
เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมวัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๐
เด็กชายจิตรกร หนองนำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๑
เด็กชายจิรพัทธ์ แก้วประเสริฐ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๒
เด็กชายชลิต จิตกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๓
เด็กชายชูเกียรติ บุญกล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๔
เด็กชายธีรภัทร ศรีรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๕
เด็กหญิงศิรินภา นะมิรัมย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๖
เด็กชายอภิรักษ์ บุตรวัด

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๗
เด็กหญิงอรทัย สอนบุญชู

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๘
เด็กหญิงเบญจพร คำรังศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๗๙
เด็กหญิงแสงระวี ศรีบูรณ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๐
เด็กชายคณิสร อุดมทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๑
เด็กชายจักรวรรดิ วงษ์ทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๒
เด็กหญิงจินดาหรา ศาลางาม

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๓
เด็กหญิงนิสารัตน์ จินดาศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๔
เด็กหญิงปรียาภัทร ทองมี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๕
เด็กหญิงปาริชาติ คอนเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๖
เด็กชายพงษ์ระพี สุนทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๗
เด็กชายพัชรพล ขุมทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๘
เด็กชายภูมินทร์ มีเจริญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๘๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พงษ์สมศักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๐
เด็กชายสามารถ หมู่กนทา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๑
เด็กชายสุทธินันท์ ยางงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๒
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ชัยประเสริฐ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๓
เด็กชายจิรเมธ สุขดาษ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๔
เด็กชายชนะชัย สานนท์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๕
เด็กชายธนาคาร แสงงาม

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๖
เด็กหญิงปณิดา โมกหอม

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๗
เด็กหญิงปนัดดา โจทย์บุญมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๘
เด็กชายพาดล ปอมพิม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๕๙๙๙
เด็กชายพีรภัทร บุญทา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายมณูศักดิ

์

ด่วนปาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายรัตนพล ลัทธิวาจา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๒
เด็กชายรัตนากร ขุมทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงวรรณา แสงงาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายสิทธิโชค ขุมทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายห้างทอง เจนขบวน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๖
เด็กหญิงอภิสรา โพธิล้อม

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายอาทิตย์ เกิดคำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายไกรวุฒิ อาญาเมือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงงามยิง

่

ยางงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๐
เด็กหญิงบุษกร บุตรอินทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๑
เด็กหญิงรัชลิดา แสงลำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๒
เด็กหญิงวรัญญา ปนสุวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๓
เด็กชายวีรภัทร แสงลำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงสุธิดา แพงธมล

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๕
เด็กหญิงอรนิชา บุญทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา แสงงาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๗
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ศาลางาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขุมทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๑๙
เด็กหญิงจิราพร ก้อนฝาย

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๐
เด็กชายธีรภัทร ดอกไม้ทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๑
เด็กหญิงนฤมล เยียมรัมย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๒
เด็กหญิงนาเดีย วงศ์ชุมพล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๓
เด็กชายปรัชญา แดงสีดา

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๔
เด็กหญิงมณฑิตา ศรีสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๕
เด็กหญิงรุ่งนภา พุดซา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงวทันยา ขาวเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๗
เด็กชายศรัณยู อินทิแสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายสุทัศชัย แสงลำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๒๙
เด็กหญิงสุธาวัลย์ สุพร

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายอนุภัทร สมบัติวงษ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงอภิชญา แสงแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงอรปรียา คงเสมอ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๓
เด็กหญิงณิชา วิชาแหลม

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๔
เด็กหญิงนฤมล ภูมิสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมบูรณ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๖
เด็กหญิงนพเก้า ศรีหย่อง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๗
เด็กหญิงนิรชา กาฬเมฆ

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๘
เด็กหญิงสมพร เกิดรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๓๙
เด็กหญิงสร้อยสุดา ทรัพย์พร้อม

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๐
เด็กชายสุธินัน ลือโสภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๑
เด็กหญิงเบญจมาศ สืบสอาด

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๒
นางสาวจิตรา บุญแนบ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๓
นายดุสิต สุทธสนธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๔
นายปยะณัฐ บุญมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๕
นางสาวอรุณี ศรีจันทรา

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๖
นางสาวอาภัสรา ศาลางาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๗
นางสาวชรินรัตน์ กัดโกนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๘
นายพีรพัชร ศาลางาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๔๙
นางสาวจิรภรณ์ มิเขมา

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๐
นางสาวดวงฤทัย วันงาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๑
นายนฤดล นนท์ชนะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๒
นายนิรุจน์ ฉกรรจ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๓
นายปวริศ มิเขมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๔
นายพิทักษ์ พรหมทา

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๕
นางสาวมาลิสา สุขแก้ว

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๖
นายยชนา บุญแนบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๗
นายรัฐธรรมนูญ บุญหล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๘
นางสาวศุภานัน นิมารัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๕๙
นายสุริยา สิทธิศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๐
นางสาวอริศา บุญแนบ

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๑
นายอานนท์ อุทาหรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ สุขแสวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายขวัญชัย ศรีพรหม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๔
เด็กชายฉัตรณรงค์ พรมเสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๕
เด็กชายธนาวุฒิ อินทร์หมอ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๖
เด็กหญิงบุษบา จันโม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๗
เด็กชายยืนยง งามยิงยืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๘
เด็กชายศิริพงษ์ ปานทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๖๙
เด็กชายสายชล เทียกสาลี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ปานทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงภณิดา ซอมประโคน

๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

วัดขมิน

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๒
เด็กหญิงประถมภรณ์ แผ่นทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๓
เด็กหญิงปยะรัตน์ ทองดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๔
เด็กหญิงปยะวรรณ แทนอินทร์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ ขุนศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีเพชร

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๗
เด็กหญิงอริษา อ้นกระโทก

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๘
เด็กหญิงกรองจิตต์ มิตรมูลพิทักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงกวินทรา หงษ์ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงกัลยาวดี อ่อนอรุณ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๑
เด็กชายกิตติณัฏฐ จินดาศรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๒
เด็กชายก้องเกียรติ สายกระสุน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๓
เด็กชายจิรภัทร สายกระสุน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สมหวัง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๕
เด็กชายชนินทร วรนาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๖
เด็กหญิงชัชดาภรณ์ สายกระสุน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๗
เด็กชายชัยณรงค์ เงางาม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๘
เด็กหญิงชิดชนก ธรรมชาติ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายชุติพงศ์ กิงวงษา

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายชูชัย เงางาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๑
เด็กชายชูชาติ เงางาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๒
เด็กชายณภัทร สุวรรณพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๓
เด็กชายณัฏฐากร วรรณเรือน

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๔
เด็กชายณัฐพงศ์ บูรณะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๕
เด็กหญิงณัฐมน สุยคง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๖
เด็กชายธนกร มันยืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายธนาธิป ทองแม้น

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อดุงจงรักษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๐๙๙
เด็กหญิงธัญมน สุยคง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๐
เด็กชายธีรยุทธ ภิญโญขวัญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๑
เด็กหญิงบุราณี สายยศ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงปรภัค คุณนิธิภากูร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๓
เด็กหญิงปรัชญาพร โพจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๔
เด็กหญิงปยาพัชร สุขเกษม

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๕
เด็กชายพงศกร บัวทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๖
เด็กหญิงพรรณวิสา มันหมาย

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๗
เด็กหญิงพัทธวรรณ ฤกษ์ศรี

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๘
เด็กหญิงพิญดา ชงโค

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๐๙
เด็กชายพีร์นิธิ สมานมิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๐
เด็กหญิงฟาใหม่ ทองแม้น

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๑
เด็กชายภาคภูมิ สุขแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๒
เด็กหญิงมาริสา สืบเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๓
เด็กหญิงรวิสรา กองศิริ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๔
เด็กหญิงวริสรา สุขแสวง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๕
เด็กหญิงศศิธร รสหอม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๖
เด็กชายศุภชัย ดีสม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๗
เด็กหญิงศุภ์พิชญา แสวงสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๘
เด็กหญิงสรัญชนา มุตตะโสภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๑๙
เด็กหญิงสิรินันท์ สุขแสวง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๐
เด็กหญิงสุกัญญา สุขสวัสดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๑
เด็กหญิงสุจิตรา ขุมทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๒
เด็กหญิงสุทธิดา สุขยา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๓
เด็กหญิงสุนิสา สุขแสวง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๔
เด็กหญิงอริศรา สุขแสวง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๕
เด็กหญิงอริสรา คอยตาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๖
เด็กชายเกษมสันต์ สงเสนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๗
เด็กหญิงเทียมแข ฤกษ์ศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ บูระพา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๒๙
เด็กชายเอกรัฐ บุญเลิศ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงแพรพลอย เจริญศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุตรพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๒
เด็กชายทรงยุทธ มณีศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ผิวขม

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๔
เด็กหญิงสุพัชราภรณ์ สาแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๕
เด็กหญิงสุวิมล จันทร์ดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองด้วง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๗
เด็กหญิงกัลยา หวังผล

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๘
เด็กชายจิรสิน สำคัญยิง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๓๙
เด็กหญิงญาดา ผาสุขสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มณีศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๑
เด็กหญิงทิตติยา พิศเพ็ง

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๒
เด็กชายธนวัฒน์ วิเศษ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๓
เด็กชายธวัชชัย บุญแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๔
เด็กหญิงปนัดดา สาระสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๕
เด็กหญิงปนัดดา หลานเศรษฐา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๖
เด็กชายพนมศักดิ

์

ปานทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๗ เด็กหญิงพรรณารายณ์
พรหมบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทวีอินทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๔๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ ใยหงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๐
เด็กหญิงศิรประภา กองสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๑
เด็กหญิงศิริญทิพย์ ดียิง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๒
เด็กหญิงสุพัตรา หวังผล

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๓
เด็กชายสุรินทร์ สาระสุข

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๔
เด็กหญิงสไบทิพย์ บูรณะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๕
เด็กชายอภิวัฒน์ อินทร์งาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๖
เด็กหญิงเปรมฤทัย สาแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๗
เด็กหญิงขวัญชนก อู่อรุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ไกรเพชร

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๕๙
เด็กหญิงณัฐิยา แก้วคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๐
เด็กชายธนพล บานชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๑
เด็กหญิงปวีณา สาแก้ว

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ หวังผล

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๓
เด็กหญิงพิพิธรัตน์ เชียรัมย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๔
เด็กหญิงมะลิ พวงจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๕
เด็กหญิงวนิดา งามเลิศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๖
เด็กหญิงวรันธร ดวงเนตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๗
เด็กชายสุธิพร เทียมสกุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๘
เด็กหญิงสุพัตรา คงงาม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๖๙
เด็กชายเนติพงษ์ หมู่พราหมณ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงแอนนา งามงอน

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๑
เด็กหญิงกัณฐิกา ไกรเพชร

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๒
เด็กหญิงกาญจนา สืบเพ็ง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๓
นางสาวชนิดา ก้อนทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๔
นางสาวนภัสสร หวังผล

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๕
นายนัฐพงษ์ ทองนรินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๖
นางสาวปนิศรา ปานเพชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๗
นายพิชิต ศรีเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๘
นางสาวสุกัญญา จำเริญดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๗๙
นางสาวสุภาพร ปฏิโย

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๐
นางสาวหฤทัย เพ็ชรหิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๑
นายอดิศักดิ

์

พรหมบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๒
นายเชนยุทธ ชวนชม

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๓
นางสาวขนิษฐา ศรีเพชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๔
นางสาวขวัญฤดี สุขพร้อม

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๕
นายจักรพงษ์ พวงจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๖
นางสาวจุฑารัตน์ ประสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๗
นายชัยวุฒิ พวงจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๘
นางสาวประภาภรณ์ มีพันธุ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๘๙
นางสาวปยฉัตร เจริญศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๐
นายพุฒิชัย สุระสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๑
นางสาวภาวดี ใยผุย

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๒
นางสาววาสนา พวงจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๓
นางสาวสายใจ พวงจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๔
นางสาวสินีนาฎ แท่งทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๕
นางสาวสุนันทา บัวแย้ม

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๖
นางสาวนัยเนตร ทิพย์จันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๗
นางสาวนำฝน เพิมสุข

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๘
นางสาวปทุมรัตน์ พวงจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๕๙/๖๑๙๙
เด็กชายกฤษฎากร ทาทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๐
เด็กหญิงจิรภา ทองนรินทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๑
เด็กชายชนาธิป พิศนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงชโลชา ตุ่นต้น

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๔
เด็กชายประสิทธิ

์

แผ่นงา
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๕
เด็กหญิงผกามาศ สมหวัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อยู่เย็น

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๗
เด็กชายพีรภัทร ไกรเพชร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๘
เด็กหญิงภาวินี พวงผ่อง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๐๙
เด็กชายวรายุทธ ทองนรินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๐
เด็กชายวิธวัฒน์ ทองนรินทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๑
เด็กหญิงอาริษา จำนงค์ทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๒
เด็กหญิงเจนจิรา สมหวัง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๓
เด็กชายเอกอำพล พรมทะเล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๔
นายปรัชญา หมวดสันเทียะ

๒๙/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านอาแวะ

เทพไตรมิตรวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๕
นายธนารัตน์ ประดับศรี ๖/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านอาแวะ

เทพไตรมิตรวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๖
นางสาวพัชรา ผิวงาม

๑๖/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบ้านอาแวะ

เทพไตรมิตรวนาราม
 

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๗
นางสาวสุดาภา สำราญสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๘
เด็กชายพลกฤต สีดา

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๑๙
เด็กหญิงสุรัตวดี วงษ์ไพบูลย์ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๐
เด็กชายธีรศิลป เพิมทรัพย์

่

๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๑
เด็กชายพลวัฒน์ ดาศรี

๒๓/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๒
เด็กชายนันทวัฒน์ เงางาม

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๓
เด็กชายทิวา บุตรงาม

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๔
เด็กชายอดุลวัฒน์ กระแสโสม ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๕
เด็กชายศิริศักดิ

์

บุญเลิศ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๖
เด็กชายพงศ์ศธร บุญเลิศ

๑๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๗
เด็กชายสุภชัย ทองนับ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๘
เด็กหญิงพิมพ์นภา ดวงศรี

๒๙/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๒๙
เด็กหญิงณัฐธิดา อุส่าห์ดี

๑๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๐
เด็กหญิงวันวิสา เงางาม

๑๓/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๑
เด็กหญิงคันธมาทน์ มารทอง

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๒
เด็กหญิงนัฐทยา สมนา ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๓
เด็กชายไตรภพ วิเศษรัมย์

๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๔
เด็กหญิงอนุสรา กล้างาม

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๕
นางสาวรัตติยา โสภา ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๖
นางสาวจิราพัชร ดำเนินงาม

๑๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๗
นางสาววิรากรณ์ ทองแม้น ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๘
นางสาวธัญพิชชา มันใจ

่

๑๔/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๓๙
นางสาวสุวิสา ยอดสิงห์ ๗/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๐
นายสุริยะ ยอดสิงห์

๑๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๑
นายโกวิท ยอดสิงห์

๑๓/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๒
นายประกาศิต เรียบร้อย ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๓
นายสถิตคุณ วิชาแหลม

๓๐/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๔
นางสาวสุภัชชา ดาศรี ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๕
นางสาววรรณวิภา อุตโร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๖
นายวิทยา สุโขรัมย์

๒๕/๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๗
นายวีระพล ราชภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๘
นายสุวัฒน์ สุขสนิท ๓/๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๔๙
นายสุริยา ศรีสอน

๑๘/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๐
นางสาวจิตติยา บุญเลิศ ๖/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๑
นางสาวนิตยา บุตรงาม

๑๕/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๒
นางสาวพรนัดดา รูปโฉม

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๓
นางสาวขอบฟา ดาศรี

๑๘/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๔
นางสาวอัสรา พิมพ์จันทร์

๒๘/๑/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๕
นางสาวชิดชนก กะเสาทอง

๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๖
นางสาวนิตยา ผลเจริญ

๑๙/๖/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๗
นายวินัย สิมลี ๒/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๘
นายณัฐพงษ์ ไชยงาม

๓๐/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๕๙
นางสาวปภาวรินทร์ ภูษิต

๒๒/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๐
นางสาวจิราภรณ์ ดาศรี ๖/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๑
นางสาวสุจิตรา ดาศรี ๑/๑/๒๕๔๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๒
นางสาวกัณฑิกา ภาสดา

๒๖/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๓
นางสาวเจนจิรา ยิงยอด

่

๔/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๔
นางสาวสโรชา เครือวัลย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๕
นายคฑาวุธ มากอยู่เงิน

๗/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๖
นายพัฒนพงษ์ ยอดสิงห์

๒๓/๒/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๗
นางสาวรจนาถ ดวงศรี

๓๐/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๘
นางสาววาสิฏฐี พรมชาติ

๑๘/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๖๙
นางสาวรุ่งทิวา ทองแม้น ๗/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๐
นางสาววาสนา อาญาจงสวัสดิ

์

๒๕/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๑
นางสาวกุลดา ดาศรี

๑๘/๙/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๒
นางสาวพัชรินทร์ เพ่งพิศ ๔/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๓
นางสาวบุญธิตา มากใหญ่

๑๐/๘/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๔
นางสาวสุทิศา ทะรุมรัมย์

๑๔/๗/๒๕๔๒
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๕
นางสาวนิรชา ชูช่วย ๖/๘/๒๕๔๑ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๖
นางสาวจุฑามณี ทองแม้น ๔/๙/๒๕๔๑ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๗
นางสาวกาญจนา บุตรงาม

๑๗/๖/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๘
นางสาวมิลตรา เพียรงาม

๒๕/๙/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๗๙
นางสาวกัญญารัตน์ ดาศรี

๑๔/๔/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๐
นางสาวจันทร์เทวี ดาศรี

๖/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๑
นางสาวปานจิตร ดาศรี

๒๔/๘/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๒
นายพีรพงษ์ รัตโนภาส

๒๐/๓/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๓
นายพิพัฒน์ ดียิง

่

๑๕/๘/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๔
นางสาวสมปอง ทองงาม

๑๒/๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๕
นางสาวพรทิพย์ สงกา ๙/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๖
นายวิทวัส พลพงษ์

๑๗/๘/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๗
นางสาวเสาวรักษ์ ภิรมย์พร

๑๓/๓/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๘
นายชัยกิจ เพ่งพิศ

๒๖/๙/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๘๙
นายทรนง แข่งขันกิจ

๒๔/๕/๒๕๔๓
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๐
นายกิตติชัย อินทร์ทอง ๑/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สัทธารมณ์  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๑
เด็กชายทักษิณ ประจวบสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๒
เด็กหญิงอภิรินทร์ ศิริสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๓
เด็กหญิงวิลาสินี ศิริสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๔
เด็กชายทัศนัย สายเพ็ชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๕
เด็กหญิงภัคจิรา ระย้าย้อย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๖
เด็กหญิงเกษมณี เจียะรัมย์

๊

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์จวง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๘
เด็กชายณัฐภูมิ สายกระสุน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๒๙๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ช่วยแสง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทวารไพร อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายโกวิทย์ แสนกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทวารไพร อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๑
เด็กชายปรัชญา พารืนรัมย์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายธันวา พารืนรัมย์

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ ศิริสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๔
เด็กหญิงแสงเดือน สิริสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญวัง

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๖
เด็กหญิงนุชนาถ ศิริสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๗
เด็กหญิงวิไลภรณ์ ศิริสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๘
เด็กหญิงสุกัญญา อภัยวงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๐๙
เด็กหญิงโสรญา ศิริสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประจวบสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๑
เด็กชายณัฐพล เจริญศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๒
เด็กชายธนภัทร โสมาบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๓
เด็กหญิงธัญรดา ใจนวน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๔
เด็กชายธีรชาติ สุขจิต

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๕
เด็กชายนทีธร คำแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๖
เด็กชายนพดล ใจเย็น

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๗
เด็กหญิงนันทพร สุขจิต

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๘
เด็กหญิงภรณี สุขจิต

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๑๙
เด็กหญิงมุกชิตา สุขจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๐
เด็กหญิงสรินยา สุดโสม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๒
เด็กหญิงสุรีพร ไสโสก

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๓
เด็กหญิงเสาวภา สุขจิต

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๔
เด็กชายโชคทวี นาคกระแสร์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองลีง อุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๑ / ๒๗๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๕
เด็กหญิงตติยา ไชยสงคราม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๖
เด็กหญิงทิตยา สุขจิตร

๑๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขจิต

๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ ดาทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๒๙
เด็กหญิงจิราพร สายกระสุน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงดรุณี อันชำนาญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มะลิซ้อน

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๒
เด็กหญิงนภัสสร แสนกล้า

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๓
เด็กหญิงนันท์นภัทร พยุงวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๔
เด็กหญิงปณิตา สมรูป

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๕
เด็กหญิงปณิตา สุขสงวน

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๖
เด็กหญิงปวีณา ลำดวนหอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๗
เด็กหญิงผ่องนภา ศรีทา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๘
เด็กหญิงรัตนาพร แซ่เง่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๓๙
เด็กชายราชา ศรีสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๐
เด็กหญิงวรรณิศา ชูจิตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๑
เด็กชายสุชานนท์ ผิวทวี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๒
เด็กหญิงอนุรดี มะลิซ้อน

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๓
เด็กชายอานนท์ ขีดหนองสวง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๔
เด็กหญิงอินธิรา ทิสารัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ศรีสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๖
เด็กชายเจนณรงค์ เอียดผักแว่น

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๗
เด็กหญิงแพรพลอย เรืองผิว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๘
เด็กหญิงจริยา ภาระหอม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๔๙
เด็กหญิงจันทร์หอม บุญมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีสุข

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๑
เด็กหญิงญานิกา ศรีสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๒
เด็กหญิงณัฐนรี สุขจิต

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๓
เด็กชายธนากร สายยศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๔
เด็กชายนันทกร ศิริดำรง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๕
เด็กหญิงนันทิยา ยืนยง

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๖
เด็กหญิงพรทรัพย์ ถะเกิงสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๗
เด็กชายภาสกร สุขจิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๘
เด็กหญิงรักษา หงษ์ทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๕๙
เด็กหญิงศศิธร คงสืบเสาะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๒ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๐
เด็กหญิงศิริพร สมรูป

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๑
เด็กชายสรศักดิ

์

สายกระสุน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๒
เด็กหญิงสวรรณญา โพธิศรี

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๓
เด็กหญิงสิริกร ถะเกิงสุข

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดาทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๕
เด็กหญิงสุนิสา สุขจิต

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๖
เด็กชายอัษฎา สายกระสุน

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๗
เด็กหญิงเสาวรัตน์ แก้วกาญจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๘
เด็กหญิงโชติรส กระแสโสม

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๖๙
เด็กชายไชยวัฒน์ จอมขำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กุลอุปฮาด

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๑
เด็กหญิงจันทิรา ก่อแก้ว

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๒
เด็กชายตะวันฉาย งามสง่า

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๓
เด็กชายธนพล มังคัง

่ ่

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๔
เด็กหญิงนาตาลี อินทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๕
เด็กชายพิทักษ์ ยิงได้ชม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๖
เด็กชายพีรพัฒน์ คัฒเนตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๗
เด็กหญิงรัตมณี สายกระสุน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๘
เด็กหญิงวริศรา ดาทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๗๙
เด็กหญิงศศิธร บุญยงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๐
เด็กชายสมยศ มาลัยทอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๑
เด็กหญิงสุณิสา แย้มรัมย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๒
เด็กชายสุธิพงษ์ วงษาณา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๓
เด็กหญิงสุภัสสร ช่วยชู

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๔
เด็กหญิงสโรชา ยืนยาว

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๕
เด็กหญิงอรญา สุขจิต

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๖
เด็กชายอาทิตย์ ศาลางาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๗
เด็กหญิงอารีญา คำดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๘
นางสาวนันทรัตน์ สุขจิต

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๘๙
นางสาวยุพิน บูรณะ

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๐
นางสาวละอองแก้ว แสนกล้า

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๑
นางสาววาสนา หร่ายมณี

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๒
นางสาวสุชาดา ผิวทวี

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๓
นางสาวสุชิตา กระแสโสม

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๔
นางสาวกรรณิการ์ ระยาย้อย

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๕
นางสาวทวีรัตน์ บุญมาก

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๖
นายธารินทร์ สุขจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๗
นางสาวผกากรอง โสติยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๘
นางสาวพนิดา ดงไม้

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๓๙๙
นางสาวพิมลแข ยืนยง

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๐
นายพีรพล ประจวบสุข

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๑
นางสาววรรณี ดาทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๒
นางสาววาสนา ศิริสุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๓
นางสาววินิดา เจริญศิริ

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๔
นางสาวสุดารัตน์ งามขำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๕
นายอนุกรณ์ มะลิซ้อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๖
นายอมรเทพ งามสง่า

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๗
นางสาวอรพรรณ สายกระสุน

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๘
นางสาวอารียา บุตรงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๐๙
นางสาวเนตรทราย สุขจิต

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๐
นางสาวเบญจมาศ กระแสโสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๑
นางสาวเพ็ญนภา ระยาย้อย

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๒
นางสาวเสาวลักษณ์ มะลิซ้อน

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อุทุมพร  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๓
นางสาวพวงแก้ว พรหมบุตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๔
เด็กหญิงนันทิชา แก่นอินทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๕
เด็กหญิงกนกพร บุญทูล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๖
เด็กหญิงขวัญเรือน ศรีน้อย

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๗
เด็กหญิงครองขวัญ สวากัน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๘
เด็กหญิงจตุพร รักงาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๑๙
เด็กชายจักรภัทร วงค์งาม

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บัวพันชัน

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๑
เด็กหญิงจุฑามาศ พฤษภาณิชย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๒
เด็กหญิงชมพูนุท หงษ์ทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๓
เด็กหญิงญาณินท์ สารคิด

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๔
เด็กชายฐานันดร บุญครอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๕
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เครือเสาร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๖
เด็กหญิงธันยธร ดำเนินงาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๗
เด็กหญิงบุษรา กระจ่างจิตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๘
เด็กหญิงปฐมพร สุขสมัย

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๒๙
เด็กหญิงประภาพร

ศักดิพิพัฒน์ดำรง

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงประวีณา ทาวังราช

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๑
เด็กหญิงปุญจิรภา คำทมูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๒
เด็กหญิงพนิดา พรมราตรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๓
เด็กหญิงพรธิชา พรแสน

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๔
เด็กหญิงพินิจตา ชืนยง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๕
เด็กชายภราดร กล้วยทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๖
เด็กหญิงมะลิสา ทาวังราช

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๗
เด็กหญิงมุทิตา แซ่ลิม

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๘
เด็กหญิงยุคลธร ปดทอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๓๙
เด็กหญิงวิภาวินี จินดาศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๐
เด็กชายศุภกิจ วิชุมา

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๑
เด็กหญิงสุจิตรา สมใจ

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ห้วยจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๓
เด็กหญิงอนงค์นาต ร่วมทวี

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๔
เด็กหญิงอรัญญา เรือเสาร์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๕
เด็กหญิงอริสรา สร้อยแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๖
เด็กหญิงอัญชิสา คุสิตา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๗
เด็กหญิงอาภัสรา ประสมพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๘
เด็กชายเกียรติชัย สายบุตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๔๙
เด็กชายเชาวรินทร์ เตยจังหรีด

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๐
เด็กชายจักรกฤษ เพ็ชรสุวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๑
เด็กหญิงฐิติพร ยุบลนวล

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๒
เด็กหญิงณัฐชยา สีดาคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เครืองไธสง

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๔
เด็กชายณัฐพล มุลพล

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๕
เด็กหญิงณิชา ประจวบสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๖
เด็กชายทรงชัย สารคิด

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๗
เด็กชายธนพนธ์ บุญตา

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๘
เด็กชายธนพล บุญทองโท

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๕๙
เด็กหญิงนารี ร่วมทวี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๐
เด็กหญิงปนัสยา ยวงแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๑
เด็กหญิงปภัสรา ดับชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๒
เด็กหญิงปริศนา สุขแสวง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๓
เด็กหญิงปยานุช ปานทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๔
เด็กหญิงมลธิรา อาจหาญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๕
เด็กหญิงมัทนา สืบเพ็ง

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๖
เด็กชายยุทธพิชัย คงสนอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๗
เด็กหญิงรัตน์ฐาวดี ทองเกิด

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๘
เด็กหญิงวรรณิกา สมรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๖๙
เด็กชายวัชรพล สิงห์นุช

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๐
เด็กชายวายุ ลำพรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๑
เด็กชายวิชย์พล สุขศรีเด่น

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๒
เด็กหญิงวิภาดา แข็งเขา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๓
เด็กหญิงศรัญญา กิจนิธี

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๔
เด็กหญิงศุวนันท์ พานจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๕
เด็กชายสมรักษ์ แสนกล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๖
เด็กชายสามารถ สม้อน

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ฤกษ์ดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๘
เด็กหญิงสุภาพร วัชรวรพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๗๙
เด็กหญิงสุภาวิตา แซวประโคน

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๐
เด็กหญิงสุวดี เสาสี

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๑
เด็กหญิงเยาวภา อินทร์สำราญ

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๒
นางสาวกัญญาณี ถาวรรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๓
นางสาวชลธิชา สังเสวก

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๔
นางสาวต้องตา มุมดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๕
นางสาวปทมาภรณ์ ร่วมทวี

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๖
นางสาวสุกัญญา พร้อมจิต

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๗
นางสาวสุนารี สุขแสวง

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๘
นายอนุชิต ทาวังราช

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๘๙
นางสาวอลิษา ทองเจือ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๐
นางสาวเจนจิรา แพทย์มด

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๑
นางสาวชลนิภา ทวีเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๒
นางสาวชุติมา บุญเพ็ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๓
นายนนทชัย สาธร

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๔
นางสาวนพพร แอ่งสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๕
นางสาวบุษกร แสงมาก

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๖
นายปรีชา สำราญใจ

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๗
นางสาวปรียานุช ชอบมี

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๘
นายปยวัฒน์ มีพร้อม

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๔๙๙
นางสาวผกามาศ อยู่ปูน

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๐
นางสาวพรพิมล คมคาย

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๑
นางสาวมาตานารี แซ่หลำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๒
นายยุทธการ มียิง

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๓
นางสาววรดา ยิงคำแหง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๔
นางสาวศิริยากร แรงเรือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๕
นางสาวศิริรัตน์ ไฝดี

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๖
นางสาวสรารัตน์ กริดรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๗
นางสาวสุชาลินี วุฒิยา

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๘
นางสาวสุพิชญา สุขเติม

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๐๙
นางสาวอภิรญา ยุบลนวน

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๐
นายอานนท์ มีนา

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๑
นายอิสระ จันทร์ดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๒
นางสาวเพียงขวัญ ผางละมัย

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๓
นายเมธา หงษ์ทอง

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๔
นายจิรายุส สร้อยจิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๕
นายณัฐพงษ์ เจียดศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๖
นายศิริศักดิ

์

วันโสภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๗
นายอติชาติ สร้อยจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๘
เด็กหญิงกสิณา ดาทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๑๙
เด็กชายกิตติทัต ยืนยง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๐
เด็กชายจตุรเทพ ปานทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๑
เด็กหญิงช่อฟา บุญมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๒
เด็กหญิงรดา ชะนากลาง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๓
เด็กหญิงวรรณิกา พรหมบุตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๔
เด็กชายศรราม ผาพิมูล

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๕
เด็กชายอนันต์ นากอก

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๖
เด็กหญิงอริศรา ทองมาก

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๗
เด็กหญิงเจมจิรา ดาทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อุทาธรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๒๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญมัน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๐ เด็กหญิงกาญจนารัตน์
สระแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๑
เด็กชายกิตติธัช พรหมบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๒
เด็กชายจักรี สุขใส

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๓
เด็กหญิงจันทมณี มนตรีโพธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๔
เด็กชายจิณณวัตร ยืนยง

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๕
เด็กชายดุษิต สุริยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๖
เด็กชายธนบูลย์ บำรุงแคว้น

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๗
เด็กชายธนพล ตลับทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๘
เด็กหญิงธิญาดา ตรงกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๓๙
เด็กชายนิรันดร์ มีศรีดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงพรรณวษา แสวงทรัพย์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๑
เด็กหญิงพิยดา สวากัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๒
เด็กชายภูมรินทร์ ทองประดับ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๓
เด็กชายศรัณย์ ศรีเพ็ชร

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๔
เด็กหญิงศสิกาญจน์ เจือจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๕
เด็กชายศุภรักษ์ ดอกศรีจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๖
เด็กหญิงสมฤทัย ขอชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๗
เด็กหญิงสาวิตรี กองสุข

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๘
เด็กหญิงสุทินา พูนทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๔๙
เด็กหญิงสุภัสศร โค้งสุพรรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๐
เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์นวล

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๑ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
แสนบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๒
เด็กชายยุทธนา เงินยอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๓
เด็กหญิงวรัญญา บุญมัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๔
นางสาวอาทิตยา ใยเม้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงค์เจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๖
เด็กชายธนกร สุขเลิศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๗
เด็กชายบดีวงศ์ วงศ์ทอง

๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๘
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ขาวงาม ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๕๙
เด็กชายทรายุทธ ทาทอง

๒๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ ชุ่มชัยเพียร ๕/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๑
เด็กชายพัสกร ภูยอดผา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๒
เด็กชายกิตติโชค โสภาสกุล

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๓
เด็กชายอดิศร แจ่มใส ๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๔
เด็กชายพรชัย บวรโมกข์

๒๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๕
เด็กชายสิทธิพร ดับชัย

๒๖/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๖
เด็กหญิงรัตนากร สมานรักษ์ ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๗
เด็กหญิงนฤมล บุญครอง

๒๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูตัน วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๘
เด็กชายอนุวัต คงชูดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๖๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

เทียนถวาย
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๘ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๐
เด็กชายพิชิตชัย ฉัตรเงิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๑
เด็กหญิงเลอลักษณ์ ถือเหมาะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๒
เด็กหญิงนภสร เทียนถวาย

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๓
เด็กชายกอบสุช จันทร์ดอก

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๔
เด็กชายณัฑพล สินมาก

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๕
เด็กชายธรรมรัช อำมินทร์

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๖
เด็กชายวิจักรขณา งามเลิศ

๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๗
เด็กชายนนทกร นาคม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๘
เด็กชายอัครชัย สุขจิตร ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๗๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ หวานหอม

๑๕/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๐
เด็กชายนครินทร์ ดาทอง ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๑
เด็กหญิงอรวรรณ พันธุ์แก้ว

๑๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๒
เด็กหญิงจารุวรรณ ดาทอง

๑๘/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๓
เด็กหญิงไพลิน ยะแก้ว

๒๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๔
เด็กหญิงวรรณภา ซ้อนกลิน

่

๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๕
เด็กหญิงสุรีย์มาศ บุญไว

๑๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๖
เด็กหญิงศิรินทรา สุวรรณคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๗
เด็กชายธนาเดช แก้วปุม

๒๘/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ กัญจนวราเมธค์

๒๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๘๙
เด็กชายธีรภัทร์ ปานสุข ๕/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๐
เด็กหญิงอนุสรา อนันต์ปรีชากุล ๖/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๑
เด็กหญิงปรีชญา คำงาน

๑๓/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๒
เด็กชายชลธาร โสรถาวร

๒๓/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๓
เด็กหญิงดวงกลม ภาสดา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๔
เด็กหญิงณัชชาณิษฐ์ กัญจนวราเมธค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๕
เด็กหญิงสุภาพร สุวรรณคำ

๓๐/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๖
เด็กหญิงทับทิม คงชูดี ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๗
เด็กหญิงชินาธิป ซ้อนศรี

๑๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๘
เด็กหญิงแพรวา สายแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๕๙๙
เด็กชายสิงขร ซ้อนกลิน

่

๑๔/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด วัดอุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๐
เด็กหญิงวิธาดา บานชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงนัฐชนา บานชืน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๒
เด็กหญิงนิตยา เตียแอก

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๓
เด็กหญิงปุณณัต เทพศิริ

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เหว่ารัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๕
เด็กหญิงกฤติกา วาหมงคล

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุกูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชียงไขแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๘
เด็กหญิงกัณฐิกา สุขรอบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๐๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา โพริย้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๐
เด็กหญิงกานต์ธีรา สุกลมใสย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๑
เด็กชายกิตติพล หลักแหลม

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๒
เด็กหญิงกุสุมา ชุ่มมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๓
เด็กชายขจรศักดิ

์

วิลาวัลย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๔
เด็กหญิงขวัญจิรา จำปาอ่อน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๕
เด็กหญิงจตุรพร พัฒน์พันธ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๖
เด็กหญิงจันทภา ผลผกา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๗
เด็กหญิงจันทมล รู้รักษา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๘
เด็กหญิงจันทมาศ สิงหาโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๑๙
เด็กหญิงจันทิมา สร้อยจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๐
เด็กหญิงจิตรทิวา โพธินาแค

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๑
เด็กหญิงจินดามณี ซีกัล

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๒
เด็กหญิงจินตนา ทศพร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๓
เด็กชายจิรวัฒน์ หนองคู

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๔
เด็กชายจิรวัฒน์ เสกงาม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๕
เด็กชายจิรวินทร์ ปนทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ อินทรชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๗
เด็กหญิงชนิดาภา เล่าท่า

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๘
เด็กหญิงชนินาถ สังข์ลาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๒๙
เด็กหญิงชลิตา สาแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๐
เด็กชายณัฐณัฏฐ์ โกสีย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๑
เด็กหญิงดวงหทัย สุวรรณ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๒
เด็กหญิงทักษพร ทวีศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๓
เด็กหญิงทิพวรรณ บุญเวช

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๔
เด็กหญิงธนสร บวรศุภกิจกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๕
เด็กชายธนากรณ์ แก้วสุรีย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ ยิงดัง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๘
เด็กหญิงธิลดา สายแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๓๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองสถิตย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๐
เด็กชายธุวานนท์ สมภูมิ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๑
เด็กชายนครินทร์ ภูหอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๒
เด็กหญิงนงลักษณ์ สุระ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๓
เด็กหญิงนงลักษณ์ โสมดำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๔
เด็กหญิงนรภัทร เอกลาภ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๕
เด็กหญิงนรากร ศรีจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๖
เด็กหญิงนัทกานติ

์

ภาระหอม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๗
เด็กหญิงนารีทิพย์ พรหมบุตร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๘
เด็กชายปฏิภาณ เครือบุตร

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๔๙
เด็กหญิงปณัฐดา ภูหอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๐
เด็กหญิงปลายฟา วงค์พินิจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๑
เด็กชายปยะ พันจันดา

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๒
เด็กหญิงปยะรัตน์ ทองใบ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๓
เด็กหญิงพรชิตา ราชรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๔
เด็กหญิงพรธิภา พิทักษ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๕
นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์สอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๖
เด็กชายพิทยา อินทะยาตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ผกา กมล

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๘
เด็กชายภาธร เชิญรัมย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๕๙
เด็กชายยุทธภูมิ อ่อนแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๐
เด็กหญิงรัตติกาล นามสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๑
เด็กชายรัตพล การะเกต

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๒
เด็กหญิงวงศ์เทวัญ บัวจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๓
เด็กหญิงวนิดา แหวนวงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๔
เด็กชายวรินทร ไชยศรีษะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ สาลางาม

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๖
เด็กชายวัลลพ หงษ์สามารถ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๗
เด็กหญิงวิทิตา สังข์ขาว

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๘
เด็กหญิงศศินา กระแสเทพ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๖๙
เด็กหญิงศศิวิมล เอิบสุข

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๐
เด็กชายศักดิชัย

์

ปดทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๑
เด็กหญิงศิรินภา มาลาลำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยศรีษะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ กลีบกลาง

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๔
เด็กชายศุภสัณฑ์ เอิบสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๕
เด็กหญิงสุกฤตา ใสสุด

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๖
เด็กหญิงสุชาดา ชะบาทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๗
เด็กหญิงสุนิสา สืบมี

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๘
เด็กหญิงสุนิสา หงษ์เจือ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๗๙
เด็กหญิงสุพรรณนิษา โตสันเทียะ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี มุฑิตาสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๑
เด็กหญิงสุวิภา บุญทูล

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๒
เด็กหญิงหทัยภัทร ปรักเจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แย่งรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๔
เด็กหญิงอทิตยา ดวงดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๕
เด็กหญิงอนิตย์ตญา แก้วสาสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๖
เด็กชายอนุชา โกดหอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๗
เด็กชายอนุรักษ์ สอนงาม

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๘
เด็กหญิงอภิญญา ภาดาพันธ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ มัคทองหลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๐
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ศรีทองสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๑
เด็กหญิงอรสินี พูนเกิด

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๒
เด็กหญิงอรอุมา สิงห์เพียง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๓
เด็กหญิงอลิษา แท่นแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๔
เด็กหญิงอัฐภิญญา เพ็งบ้านซอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๕
เด็กหญิงอันลี

่

แคสเปอร์เซ่น
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๖
เด็กหญิงอาณัตดา นาจะหมืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๗
เด็กหญิงอาริญา แอกทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๘
เด็กหญิงอารียา อินดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๖๙๙
เด็กชายอิทธิกร ดวงเวา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๐
เด็กชายอิทธิกานต์ โพริย้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงอิศราภรณ์ แสงแดง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ประภาสัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๓
เด็กหญิงเกศแก้ว อุทัยชิต

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๔
เด็กหญิงเก็จมณี พลจันทึก

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๕
เด็กหญิงเขมมินทรา จิตต์สะอาด

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๖
เด็กหญิงเพชรลดา คุมรอบ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงเมธาพร ไพรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๘
เด็กชายแทนไท พุ่มบัว

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๐๙
เด็กหญิงโชตินภา เงางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๐
เด็กหญิงโณรี ทรัพย์มี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๑
เด็กหญิงโยสิตา สามาศ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๒
เด็กหญิงกฤติกา กล้วยทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หวังยิงเจริญ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๔
เด็กหญิงกันลยา นันทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๕
เด็กชายกัปตัน อินทร์ดี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ นันทะหมุด

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ นามวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๘
เด็กหญิงฉันทิตา สีดา

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๑๙
เด็กหญิงชนิพร ปองพันแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์ศิริ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๑
เด็กชายชาคริต คำชู

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๒
เด็กหญิงชุติมดี พันธุชา

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๓
เด็กชายฐิติกร แก้วดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๔
เด็กหญิงณัฐฐิกา ปานาพุทธ

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ยิงหาญ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๖
เด็กชายณัลฐวัฒน์ หยดแพง

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ใจบุญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๘
เด็กชายทรงฤทธิ

์

แรงมัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๒๙
เด็กชายทักษิณ ปนหอม

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๐
เด็กชายธวัชชัย มาหลุมข้าว

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๑
เด็กชายธวัชชัย ไตรรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๒
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ใจมนต์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๓
เด็กหญิงธิดาพร อุปพงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ ก้อนทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๕
เด็กชายธีรไนย ไชยศรีษะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๖
เด็กชายนฤนาท พิกุลทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์ดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๘
เด็กหญิงปณัฐดา เข็มเพชร

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๓๙
เด็กชายประพันธ์ พุ่มไสว

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๐
เด็กชายประสิทธิ

์

สัตบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๑
เด็กหญิงปรีญา อินทจักร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๒
เด็กหญิงปวีณา แก้วเกตุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๓
เด็กหญิงปนัดดา ตลับทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๔
เด็กหญิงปยดา หงษ์ยนต์

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๕
เด็กหญิงปยนุช ใจงาม

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๖
เด็กหญิงพรชิตา สมบูรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๗
เด็กหญิงพรชิตา ใจงาม

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน กายชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๔๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขหมัน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๐
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ โสมนัส

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๑
เด็กชายภัทรวุฒิ ปญญาดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๒
เด็กชายภารดร ทองจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๓
เด็กชายภูชิตชัย พิกุลทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๔
เด็กชายภูธเนศ เพชรรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๕
เด็กชายภูริวัฒน์ ทองยอด

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๖
เด็กหญิงรัชนีกร พรมพุ้ย

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๗
เด็กหญิงรัติยา นันทา

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๘
เด็กหญิงวรารัตน์ พรมรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๕๙
เด็กหญิงวริศรา ยืนรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๐
เด็กหญิงวริศรา เสาไส

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ เทียมจิตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๒
เด็กหญิงศศิณา พันธ์เกียรติ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๓
เด็กชายศิริชัย สิงห์โตทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๔
เด็กหญิงศุภกานต์ พรมอุก

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๕
เด็กหญิงศุภนิดา จันทมล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๖
เด็กชายสันติสุข เหมือนหมาย

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ โสมทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ พูลเกิด

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๖๙
เด็กหญิงสุนิษา สาแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

กลินพิกุล

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๑
เด็กหญิงอภัชรา บุญแจ่ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๒
เด็กหญิงอภิสรา คานงาม

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๓
เด็กหญิงอรทัย โถงโฉม

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๔
เด็กหญิงอวัสดา สุขรอบ

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๕
เด็กหญิงอัญชิตา ไหมทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๖
เด็กหญิงอารียา ยังกระโทก

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๗
เด็กชายอิสระ สุระคนธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๘
เด็กหญิงอุบลวรรณ นันทา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๗๙
เด็กชายเกริกพล นันทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงเกศสุดา อุ่นมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๑
เด็กชายเจนณรงค์ โต๊ะนาค

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๒
เด็กหญิงเนตรนภา เศษสุวรรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๓
เด็กหญิงเพ็ญพณา วัฒนพล

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๔
เด็กชายเมธาวี สาคะเรศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๕
นางสาวกัณธิมา แช่มแร่ม

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๖
นางสาวกันตนา ระยับศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๗
นางสาวกาญจนา โอดสวย

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๘
นางสาวกิมหงส์ ใสยแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๘๙
นางสาวจิราภา คุมรอบ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๐
นางสาวชลดา สาแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๑
นายชัยณรงค์ มูลทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๒
นางสาวณัฐฐินันท์ ผาสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๓
นางสาวณิชากร งามฉลาด

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๔
นายธนพัฒน์ บุญต่าง

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๕
นางสาวธารารัตน์ แก้วสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๖
นางสาวธิดารัตน์ มาลาศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๗
นายธีรวัฒน์ ศรีดงกลาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๘
นางสาวนริสรา กระแสเทพ

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๗๙๙
นางสาวนัฐพร ชุ่มศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๐
นายนัทวุฒิ อำภา

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๑
นางสาวนิตธิดา สุขพร้อม

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๒
นางสาวนิศารัตน์ อยู่มัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๓
นางสาวนุชจิรา แสนคม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๔
นายปฐมพงษ์ อินทจักร์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๕
นายประสิทธิชัย

์

ปฎิบูรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๖
นายปรางค์คุณากร ทีดี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๗
นางสาวปวีณา แรงรอบ

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๘
นางสาวฝนทิพย์ วุฒิยา

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๐๙
นายพงศธร บัวจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๐
นายพงษ์ศกร พิมย์พา

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๑
นางสาวพจณีย์ อินทร์ดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๒
นางสาวพรทิพย์ พิลาวุฒิ

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๓
นางสาวพัชริดา พูลเกิด

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๔
นางสาวพิมชนก ใจกล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๕
นายพูนทอง คำมาก

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๖
นางสาวภัทราภรณ์ สังธิกุล

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๗
นางสาวมุชิตา ทีดี

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๘
นางสาวรสนันท์ หาญศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๑๙
นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๐
นายวรรณสิทธิ

์

สอนภิลา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๑
นางสาววราภรณ์ ฮุยงาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๒
นายวัณรัตน์ คำลุน

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๓
นางสาววัลญา บุญจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๔
นางสาววาสนา วันยะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๕
นายวิทชนะ ใจสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๖
นางสาววิภาศิริ พิกุลหอม

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๗
นางสาววีรวรรณ ประดับวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๘
นางสาวศศิธร บุตรเสน

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๒๙
นางสาวศศินันท์ แข็งแรง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๐
นางสาวศิริพร ศรีสว่าง

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๑
นางสาวศิริรักษ์ เทียนทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๒
นางสาวศิริรัตน์ ตะเคียนศก

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๓
นางสาวศิริเพ็ญ ด้วงทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๔
นางสาวสายรุ้ง วิเศษเสาร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๕
นางสาวสิริยากร กองแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๖
นางสาวสุชาดา มุ่งหมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๗
นางสาวสุทิน หกเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๘
นางสาวสุธินันท์ ม่วงงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๓๙
นางสาวสุริยะฉัตร แหลมหลัก

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๐
นายอมรเทพ บุษธรรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๑
นางสาวอรณีย์ แหลมหลัก

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๒
นางสาวอลิษา นิเวศน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๓
นางสาวอาทิตยา พิลาดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๔
นางสาวอินทิรา พันธ์ภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๕
นางสาวอินทิรา แก้วสว่าง

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๖
นายเกรียงศักดิ

์

เจียนงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๗
นางสาวเพ็ญนภา ทายา

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๘
นางสาวเรนุกา สุวันลา

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๔๙
นางสาวเรวดี พยอม

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๐
นายเรืองศักดิ

์

ใจบุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๑
นายโชติวัฒน์ ทองศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๒
นางสาวโยธิกา เผ่าเพ็ง

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๓
นายไพศาล ศิริจันทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๔
นางสาวกมลรัตน์ ดวงพิมพ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๕
นายกฤษตเมธ เทพศิริ

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๖
นางสาวกัญญารัตน์ ทองงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๗
นางสาวกัลยาภรณ์ ไพรัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๘
นางสาวกิงกาญจน์

่

ชืนใจ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๕๙
นางสาวคนึงนิตย์ ทองปรัก

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๐
นางสาวจริยา จันดาเพ็ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๑
นายจักรี ร่วมสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๒
นางสาวจันทกานต์ ฉลาดรอบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๓
นายจิรายุส เกษมสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๔
นางสาวจีรนันท์ จันทา

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๕
นางสาวจีรนันท์ ทิมเชียงราก

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๖
นางสาวฉายสิริ ประวัติพงษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๗
นางสาวชฎาพร กุลสอน

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๘
นายชนะชัย โมทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๖๙
นางสาวชลธิชา จันทร์นพคุณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๐
นายชาคริต โต๊ะงาม

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๑
นายชินวัตร บุญมี

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๒
นายฐาปนพงศ์ รักยิง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๓
นายฐิติกร หล่อแหลม

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๔
นางสาวดวงฤทัย มาแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๕
นางสาวนภาพร ไพรนอก

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๖
นายนิธิพงษ์ ขันเงิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๗
นางสาวนิภาพร วันมงคล

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๘
นางสาวนิยมพร ขันเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๗๙
นายนุติพงศ์ แก้วดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๐
นายปรารบ คำมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๑
นางสาวปริญญา ชืนใจ

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๒
นางสาวปาลิตา บุญมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๓
นางสาวปยวรรณ หมายทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๔
นายพงษ์เทพ ม่วงละออ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๕
นางสาวพรนภา ใจกล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๖
นายพันกร สัตยรักษา

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๗
นางสาวพิมพ์ภา สมาเมฆ

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๘
นางสาวภัทราภรณ์ ภูทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๘๙
นางสาวภัทรียา ดวงดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๐
นายมานะศักดิ

์

โต๊ะสำรับ
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๑
นางสาวลักษมี สอนงาม

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๒
นางสาวลินลินี ใจชืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๓
นายวรพงษ์ ใจงาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๔
นางสาววันวิสา ถ้วยทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๕
นางสาววิชุดา เอกกลาง

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๖
นายศรายุทธ เชือสะอาด

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๗
นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๘
นางสาวสร้อยสุดา พงษ์สุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๘๙๙
นางสาวสุธัญญา ชาญเชียว

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๐
นางสาวสุริยา กะการดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๑
นายอลงกรณ์ ภูหอม

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๒
นายอัตพล ยิงชืน

่ ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๓
นางสาวอารียา แสนคำอ้าย

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๔
นางสาวอารีรัตน์ ห่อทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๕
นางสาวอำภา รู้รักษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๖
นางสาวเกวลิน ยนต์สำอางค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๗
นายเฉลิมพงษ์ สุระ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๘
นางสาวเยาวเรศ ศรีพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๕๙/๖๙๐๙
เด็กหญิงชุตินันท์ โสตหอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๐
เด็กหญิงวิศยาภรณ์ ฮุยเปา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๑
เด็กหญิงศิริวรรณ หาญคำวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๒
เด็กชายชินพัฒน์ แก้วปลัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๓
เด็กชายธีรพล ภูหอม

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๔
เด็กชายธีรภัทร์ ฤกษ์นอก

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๕
เด็กชายปฐวี บุญสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๖
นายจตุพร กล้าแข็ง

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๗
นายธีรพัทธ์ ตางาม

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๘
นายพิทักษ์ สิงห์ซอม

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๑๙
นายสหัสชัย สาแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๐
นางสาวประภาวดี นิมนวล

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๑
นางสาวจินดาวรรณ ดีเลิศ

๒๗/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๒
นางสุทน บุญสิงห์

๐๔/๐๔/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๓
เด็กหญิงกัณทิชา ลำดวนหอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๔
เด็กชายกิตติกร ภูหอม

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๕
เด็กหญิงกุลนัฐ นิยมสวน

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๖
เด็กหญิงจิตราวดี ศรีวงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๗
เด็กชายณัฐชัย กรวยทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๘
เด็กชายทวีทรัพย์ พรมสุระ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๒๙
เด็กชายธนนชัย ชูเชิด

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๐
เด็กชายธนาพงษ์ จันทร์ภา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๑
เด็กชายปณณวัฒน์ ขันธรัตน์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๒
เด็กหญิงวรรณนิสา เย็นสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๓
เด็กชายวัฒนชัย วาทะสิทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๔
เด็กหญิงสิรินภา ดวงอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๕
เด็กชายอดิเทพ เพชรเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๖
เด็กหญิงกุลทรัพย์ พรมสุระ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๗
เด็กหญิงจณิสตา ผมนะรา

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๘
เด็กชายชานนท์ อุดณางาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๓๙
เด็กหญิงธิติสุดา บุญแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ชูศรีเวท
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๑
เด็กชายนรินทร์ธร รับงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๒
เด็กหญิงนำค้าง สุขแม้น

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๓
เด็กชายปรีดา ปุยทอง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๔
เด็กหญิงพัชริดา กล้าแข็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๕
เด็กชายพิชยนนท์ แก่นมัน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๖
เด็กชายพิพัฒน์ ถ้วยทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๗
เด็กชายภูวนัย งามฉลาด

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๘
เด็กหญิงลดาวัญ เพิมฉลาด

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๔๙
เด็กชายศิระ แรงทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายสมพล แรงรอบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๑
เด็กหญิงสุธาภรณ์ ผมรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๒
เด็กหญิงอาทิตยา ชอบชืน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๓
เด็กหญิงอาทิตยา พลแสน

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๔
เด็กชายอานนท์ จิมมอญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๕
เด็กหญิงเกตุมณี อินทร์ตา

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๖
นางสาวจันจิรา ถินแถว

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๗
เด็กหญิงชุติมา เสมอดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ถาพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๕๙
เด็กชายตุลยวัต ผมนะรา

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชืนรส

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๑
เด็กชายธนวัฒน์ ใจบุญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๒
เด็กหญิงนฤมล งามลำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๓
เด็กหญิงภัทราวดี แรงรอบ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๔
เด็กหญิงรัตติกาล ดีมาก

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๕
เด็กหญิงลักษิกา ขอชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๖
เด็กหญิงวนิชยา แรงรอบ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๗
เด็กหญิงสุนิสา ภูหอม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๘
เด็กหญิงอาทิตยา ปดทา

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๖๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำเสมอ

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๐
นางสาวกุศะลิน จอมชะนะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๑
นายชัยอานนท์ สานัส

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๒
นายดำรงค์ หงษ์เจือ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๓
นางสาวทิพย์เกษร ใจบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๔
นางสาวบุญธิดา ยามไสย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๕
นางสาวมุทิตา แสงเรือง

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๖
นายสมคิด ยิงดี

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๗
นายสมชาย เย็นสุข

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๘
นางสาวสมใจ อินทร์ดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๗๙
นายสิทธิชัย จันบุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๐
นางสาวสุพัตรา ชูเชิด

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๑
นางสาวนราทิพย์ ปุยทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๒
นางสาวนุชนันท์ บุญยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๓
นายรินทร์นคร นกกูล

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๔
นางสาววรลักษณ์ ยางทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๕
นางสาวสุทธิดา อินทร์ดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๖
นายอนุพร โต๊ะงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๗
นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์ดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๘
นางสาวดนุพร ทามี

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๘๙
นายภักดี ประจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๐
นางสาวยุวดี สุทธหลวง

๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๑
เด็กหญิงกชกร มีเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หล้าหัวหนอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๓
เด็กชายจตุพล แว่นดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชัยมี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๕
เด็กหญิงสโรชา สุขบรรเทิง

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๖
เด็กชายอดิศร เห็นดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๗
เด็กหญิงอรทัย เรืองรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๘
เด็กชายอรรถสิทธิ

์

พิมพ์ศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๖๙๙๙ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
สายศร

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๐
นายกฤษณะ ภาสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๑
นายกิจวัฒน์ พรหมศวร

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๒
นายคมสันต์ โปศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๓
นางสาวดารารัตน์ รัตนประดิษฐ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๔
นางสาวดุษฎีพร เขือนโพธิ

่ ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๕
นางสาวมณีวรรณ ศรีรัตนพันธ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๖
นางสาวรสสุคนธ์ ไทยนิยม

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๗
นางสาวมาริสา บุญเลิศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๘
นางสาวลัดดา หอมใจ

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๐๙
นางสาววรรณภรณ์ ก้านอินทร์

๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๐
นางสาวศิริรัตน์ ไวยวัตร

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๑
นายสมรักษ์ อยู่นาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๒
นายสุกฤต สามขา

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๓
นางสาวสุดารัตน์ เครืองเทศ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๔
นางสาวสุรัณญา บุตรสาลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๕
นางสาวอรยา ก้านเหลือง

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๖
นางสาวอัมพร ใยยอง

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๗
เด็กหญิงกรพินท์ จันทร์หอม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๘
เด็กชายกฤตพณ สารีพร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงกันทิรา ม่วงเจริญ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

โสรเนตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๑
เด็กชายขวัญชัย กูลรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๒
เด็กชายคงกฤช อุดหนุน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๓
เด็กชายจตุรงค์ จารัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๔
เด็กหญิงจันทกานต์ ขันริวุฒิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๕
เด็กหญิงจันทกานต์ พันธ์พงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๖
เด็กชายจิตกร ศิริดี

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายจีรวุฒิ มิตรผักแว่น

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ จีจู

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๒๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พูนศรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายชลธาร สนันนำหนัก

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงชลธิชา วิลัยลักษณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๒
เด็กชายชามินทร์ สายศร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงชาลิสา พันธ์พงษ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๔
เด็กหญิงชุติมา คำภา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๕
เด็กชายชูธรรม บูรณ์เจริญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๖
เด็กหญิงณัฐธิดา นิยมหาญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๗
เด็กชายณัฐพล พิมพ์เก้า

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ประจันต์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงดอกแก้ว เกิดเพิมดี

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายตนุภัทร หวังสม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๑
เด็กหญิงตรีดาว เครือวัลย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายถิรเทพ พรมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงทอฝน พอกพูนดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๔
เด็กชายธนพัฒน์ พุฒทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิโคกกรวด

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๖
เด็กชายธนาณัติ จารัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๗
เด็กชายธวัชชัย คงทันดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายธีรภัทร ศรีเหง่าขำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๔๙
เด็กชายธีรเดช จารัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๐
เด็กชายธีรเดช เติมดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายนรบดี นิยมสวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๒
เด็กชายนฤเดช สีสาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงนัฐพร พิมพ์นำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๔
เด็กหญิงนันทพร สังข์ลาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงนิตยา กิงแก้ว

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๖
เด็กหญิงนิสา งามพร้อม

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๗
เด็กชายประพันธ์ บานบัว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๘
เด็กชายปรัตถกร โสติยา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๕๙
เด็กหญิงปรียาภัทร ประหยัดชือ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงปทมาพร กุลรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๑
เด็กหญิงปยนันท์ จารัตน์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๒
เด็กหญิงปยมาส สืบสังข์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๓
เด็กหญิงปนเพชร สีโห้มี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีอนุช

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายพยุงศักดิ

์

สุขแสงงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๖
เด็กหญิงพรทิพา ขวดทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๗
เด็กหญิงพรรวษา ใจหนึง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๘
เด็กชายพรรษา สายสิญน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีดาพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๐
เด็กชายพัฒน์พงศ์ โพธิทอง

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๑
เด็กหญิงพิมลรัตน์ ดวงลายทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๒
เด็กชายภควรรษ ลัดลอย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๓
เด็กหญิงภัทติยาพร พันธ์ศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงภาสินี กองศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายยุทธศิลป มาลัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๖
เด็กชายรัชพงศ์ ใจชุ่ม

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๗
เด็กหญิงรัตติญา แสวงวงศ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๘
เด็กหญิงลลิดา ผาสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๗๙
เด็กชายวงศกร ทนทาน

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๐
เด็กชายวรชัย โสฬา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๑
เด็กชายวรายุทธ เทพสุคนธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๒
เด็กชายวริทธิธร

์

อยู่ยืน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๓
เด็กหญิงวริศรา พันธ์พงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๔
เด็กหญิงวาสนา สิงคเวหน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๕
เด็กชายวิทวัส มุมทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๖
เด็กชายวิศรานต์ แก้วนิล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๗
เด็กหญิงศลิษา จารัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประดับดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๘๙
เด็กชายศิวกร หิรัญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ รุจิยาปนนท์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๑
เด็กชายศุรพงษ์ โสฬา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงสาลินีย์ จารัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงสิรามล มาลัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ผิวดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๕
เด็กชายสืบพงษ์ แย้มชืน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๖
เด็กหญิงสุกัญญา งามเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๗
เด็กหญิงสุชาดา เทียนทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๘
เด็กหญิงสุภัทรา ประหยัดทรัพย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๐๙๙
เด็กชายสุวัฒน์ชัย กระจัดภัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงสโรชา วระเดช

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๑
เด็กชายองอาจ สุภิษะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๒
เด็กชายอธิป มีแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๓
เด็กหญิงอนัญญา สุขสงวน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๔
เด็กชายอนันตศักดิ

์

มาลีแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๕
เด็กชายอนันตศักดิ

์

สายทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๖
เด็กชายอนุกูล กุลรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๗
เด็กชายอนุชา ทนทาน

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๘
เด็กชายอนุทัย กำลังสง่า

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๐๙
เด็กหญิงอรฤทัย บุตรดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๐
เด็กชายอัครพนธ์ สุขแสงงาม

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๑
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

จันทร์ศิริ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๒
เด็กหญิงอัญชุลีพร นามวัฒน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๓
เด็กชายอิทธิเทพ พิรัมย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๔
เด็กหญิงเกศสุดา ประดับสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๕
เด็กชายเกษมศักดิ

์

จารัตน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๖
เด็กชายเจษฎา สร้อยดอก

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๗
เด็กหญิงกชนุช เฉลียวฉลาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๘
เด็กหญิงกณิกา สืบสันต์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๑๙
เด็กชายกมลฉัตร ชงโค

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๐
เด็กหญิงกมลชนก เตมิยะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๑
เด็กหญิงกรรธนภรณ์ หล่าคำสอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๒
เด็กชายกฤตเมธ แก่นเดียว

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มุมทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๔
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ยิงมี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๕
เด็กชายกิตติทัต บุญยัง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๖
เด็กชายกิตติพงษ์ พรมทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๗
เด็กชายกิตติภณ สีแยก

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๘
เด็กชายกิติศักดิ

์

ศรีตาแสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๒๙
เด็กหญิงกิงเพชร

่

ตลับไธสง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๐
เด็กหญิงกุลสตรี บรรณการ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๑
เด็กชายคงเกียรติ สายศร

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๒
เด็กชายคมสันต์ เจริญศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๓
เด็กชายคำพล ชูสกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๔
เด็กหญิงจริญญา วิเชียรรัมย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๕
เด็กชายจักรวาล พลหาญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๖
เด็กชายจักริน นิลแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๗
เด็กหญิงจันธิรา จันนุบิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๘
เด็กชายจิระวัฒน์ พระงาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๓๙
เด็กหญิงจิราพร สิงจานุสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๐
เด็กหญิงจิราวรรณ สมคิดเสมอ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๑
เด็กชายจิรเทพ สุยะลา

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๒
เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วจู
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

อุ่นศิลป

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ภูลายยาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๕
เด็กหญิงจุฑามาศ โสรเนตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ภูลายยาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๗
เด็กหญิงฉัตรชนก ดวงอินทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๘
เด็กชายชนาธาร วงษ์ศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๔๙
เด็กหญิงชลธิชา เพ็งแจ่ม

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๐
เด็กหญิงชลธิชา เหมาะดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๑
เด็กชายชัยนรินทร์ บุญยืน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๒
เด็กชายชัยศักดิ

์

อิมบุญ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๓
เด็กชายชาคริต เจียมรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๔
เด็กชายชาครีย์ งอยจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๕
เด็กชายชิษนุชา คำมี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๖
เด็กหญิงญดาภรณ์ แข็งขัน

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๗
เด็กหญิงญาณิศา กุลรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๘
เด็กหญิงณหทัย สรวลสันต์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๕๙
เด็กหญิงณัฐชญา อินทะเสน

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ จัตุกูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญยงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๓
เด็กหญิงณัฐสุดา ใสนวน

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๔
เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์แก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๕
เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๖
เด็กหญิงดลลัชนัย ปสสาวะภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๗
เด็กชายทรงราช อยู่ปูน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๘
เด็กหญิงทิพย์ ลอยพิมาย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๖๙
เด็กชายธนกร ตาทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๐
เด็กชายธนกฤต เทียนทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๑
เด็กชายธนปตร จารัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๒
เด็กชายธนพล นิลแก้ว

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ สมฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๔
เด็กชายธนากร สมทิพย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๕
เด็กชายธวัชชัย สุภิษะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๖
เด็กหญิงธันวา ไมเลิศหล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๗
เด็กหญิงธิดามาศ นาคดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ สมศักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภิษะ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๐
เด็กชายธิติวุฒิ อัมหธร

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๑
เด็กชายธีรเทพ ยิงใจกล้า

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๒
เด็กชายนพณัฐ พรมคำน้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๓
เด็กหญิงนพวรรณ สวยกระโทก

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๔
เด็กหญิงนภัสสร เพชรแสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๕
เด็กชายนราธิป อัลมาตย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๖
เด็กชายนักรบ ศิริมา

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๗
เด็กหญิงนัฐธิกานต์ จารัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๘
เด็กชายนาธาร เนตรจักรวาล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๘๙
เด็กหญิงนิตธิดา มณีพร้าว

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๐
เด็กหญิงปนัดดา สายคำยศ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๑
เด็กชายประดิษฐ์ ไชยเงา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๒
เด็กหญิงประภัสสร พิมพรภิรมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๓
เด็กชายปริพัฒน์ ดาศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๔
เด็กหญิงปลายฝน ว่องไว

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๕
เด็กชายปวเรศ กุลฉิม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๖
เด็กหญิงปาริชาติ ดวงแวว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๗
เด็กชายผดุงเกียรติ แกมกล้า

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๘
เด็กชายผไทเทพ แปนแก้ว

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๑๙๙
เด็กชายพงศกร อุดมพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๐
เด็กชายพงศ์พล ไหมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๑
เด็กชายพงษ์นรินทร์ แก้วกอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จารัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๓
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

นพเก้า
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๔
เด็กหญิงพรนภา พูนสวัสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๕
เด็กหญิงพรรณภัทร รัตนดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๖
เด็กหญิงพรสุดา นิราศโศก

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๗
เด็กชายพรเทพ ประทิพย์เนตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๘
เด็กชายพรไพโรจน์ ไชยภักดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๐๙
เด็กชายพลพัฒน์ นพเก้า

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงพัชรพร กงนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๑
เด็กหญิงพิชญ์พิมล อ่อนศรีประไพ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๒
เด็กชายพิชัย พอกพูน

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๓
เด็กหญิงพิยดา ประดับ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๔
เด็กชายพิสิฐพงษ์ สาคร

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ จารัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๖
เด็กหญิงพุทธิตา มาลัย

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๗
เด็กชายภราดร นิจัมพันโท

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๘
เด็กชายภัทรพล ทองหล่อ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๑๙
เด็กหญิงภัทราวดี ศาลางาม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ประดุจชนม์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ยวงแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๒
เด็กชายภูชิต แจ้งเนตร

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๓
เด็กชายภูวนาถ นพพิบูลย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๔
เด็กชายยุทธนา ชำนาญพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๕
เด็กหญิงรัชนีกร เภทพันธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๖
เด็กหญิงรัญชิดา มะริดดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๗
เด็กหญิงรัตนากร แซ่จัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๘
เด็กชายฤกษ์ชัย อร่ามเรือง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๒๙
เด็กชายฤทธิรงค์ ศิริม่วง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๐
เด็กชายฤทธิศักดิ

์

นาลอย
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๑
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญเหมาะ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๒
เด็กหญิงวณิชยา เหมือนเหลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๓
เด็กหญิงวนิดา รู้จิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๔
เด็กหญิงวรรณพร อินศร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๕
เด็กหญิงวรรณวลี เนียมหอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๖
เด็กหญิงวรัญญา ธรรมรงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๗
เด็กชายวรายุส สุดเส้นผม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๘
เด็กชายวรินทร หวังสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๓๙
เด็กชายวริศ เสมละเมียด

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๐
เด็กชายวันชาติ มุ่งดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๑
เด็กหญิงวันวิสา นิยมเหมาะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๒
เด็กหญิงวารีรัตน์ ทิงใหญ่

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๓
เด็กหญิงวิภัศศา คำประภา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๔
เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญงาม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๕
เด็กหญิงวิรากรานต์ พิมพิลา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๖
เด็กหญิงวีณัสสรา อุตธูร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๗
เด็กชายวีรพล คุสิตา

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๘
เด็กชายวุฒิชัย ศรีมาตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๔๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ มาลัย

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๐
เด็กชายวุฒิพร บรรจบพุดซา

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๑
เด็กชายวุฒิไกร สุขแสวง

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๒
เด็กชายศราวุฒิ ไทยยิง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๓
เด็กหญิงศรีสุดา สมานทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๔
เด็กชายศรุต เพิมเขตรกิจ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๕
เด็กชายศักดิครินทร์

์

พรมศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๖
เด็กชายศักรินทร์ หมอคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๗
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ยิงได้ชม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๘
เด็กหญิงศิริกาญจน์ วงศ์คล่อง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๕๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงคง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ มีชัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๑
เด็กชายศิลา แก้วม่วง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๒
เด็กชายศิวกร อนุเคราะห์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๓
เด็กชายศุภกรณ์ นิยมเหมาะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๔
เด็กชายศุภกิจ สมศักดิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๕
เด็กหญิงศุภจิตรา เกตไสย

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๖
เด็กชายศุภชัย คำภานุ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๗
เด็กหญิงศุภวรรณ ทองตัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๘
เด็กหญิงสกาวเดือน พูนผล

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๖๙
เด็กชายสถาพร เฉียบแหลม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๐
เด็กชายสมเจตน์ อัมหะธร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๑
เด็กชายสรวิชญ์ ทิงใหญ่

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๒
เด็กชายสหรัฐ ดีนิยม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๓
เด็กหญิงสาลิกา พอกพูนดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ผนัดกล้า
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๕
เด็กหญิงสิราวรรณ จุกหอม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๖
เด็กหญิงสุกันยา จารัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุไร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๘
เด็กหญิงสุธัญญา ชงโค

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๗๙
เด็กหญิงสุธิชา ประกายแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๐
เด็กหญิงสุนิษา เทียนชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา สวัสดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๒
เด็กหญิงสุพัตรา ไทยยิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๓
เด็กหญิงสุภาพร บุญสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๔
เด็กหญิงสุภาวดี พรมทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๕
เด็กชายสุรชัย อุดมลาภ

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๖
เด็กชายสุรชาติ เอียมสะอาด

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๗
เด็กชายสุรยุทธ์ เตาะกะโทก

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โต๊ะงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๘๙
เด็กหญิงสุวนันท์ เงางาม

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๐
เด็กหญิงสุวรรณี หมายสม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ท่าดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๒
เด็กชายอดิเทพ ณรงค์ชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๓
เด็กชายอนันตพงษ์ บัววรรณ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๔
เด็กชายอนุรักษ์ บุญเจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๕
เด็กชายอนุรักษ์ สมยาธร

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๖
เด็กชายอนุวัฒน์ พูลเฉลียว

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๗
เด็กชายอภิรักษ์ จุฬา

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาคนิรัญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๒๙๙
เด็กหญิงอรฑิตา สุขสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๐
เด็กหญิงอรพินท์ ปานทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๑
เด็กชายอรรถนันท์ สมรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๒
เด็กชายอรรถพล ตุ่มนาค

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๓
เด็กหญิงอรัญญา ทนทาน

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงอรัญยา งอนไถ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๕
เด็กหญิงอริศญาพร มันสลาย

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๖
เด็กหญิงอริสา กองศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๗
เด็กชายอัครวัฒน์ นฤทัต

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๘
เด็กหญิงอารยา สกุลทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๐๙
เด็กหญิงอารียา จันนุบิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๐
เด็กหญิงอารียา มาลีแก้ว

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ หมายมี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ ศรแก้ว

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๓
เด็กชายเกริกเกียรติ เกรัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๔
เด็กหญิงเกศกัลยา ฝายอินทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๕
เด็กหญิงเกศแก้ว จิตรดี

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๖
เด็กชายเจริญพัฒน์ อัมหธร

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๗
เด็กหญิงเด่นนภา ยืนยาว

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ นิลแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๑๙
เด็กหญิงเบ็ญจลักษณ์

สาคร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๐
เด็กชายเพชรรชัย อินทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๑
เด็กหญิงเมขลา งามเจริญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๒
เด็กชายเวชไชยา ภวภูตานนท์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ หงษ์แก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๔
เด็กชายโยธิน แว่นดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๕
เด็กหญิงใหม่ นิยมเหมาะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๖
เด็กชายไตรภพ ไกรเพชร

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๗
เด็กหญิงไพรินทร์ วรรณภักดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๘
เด็กหญิงไพลิน สมนึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๒๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ หิรนรม

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๐
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปญญาเอก
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รองแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๒
เด็กชายจเร เหมือนนิยม

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๓
เด็กหญิงชยาภรณ์ อุตทูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๔
เด็กหญิงชลธิชา ทรงกล้า

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๕
เด็กชายชัยนรินทร์ สมสร้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๖
เด็กชายชินวัตร ดวงแว่ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๗
เด็กชายชินวัตร อุคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมายเจริญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๓๙
เด็กชายนพดล กองศิริ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๐
เด็กหญิงนิศากร ปานทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๑
เด็กหญิงบุษราภรณ์ พ่อค้า

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๒
เด็กชายพิทยา จารัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๓
เด็กหญิงพิยดา หมายชอบ

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๔
นางสาวกนกวรรณ จันทเขต

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๕
นางสาวกัญญา ม่วงศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๖
นางสาวกุลจิรา จารัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๗
นางสาวกุลธิดา ดวงใจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๘
นางสาวจุฑารัตน์ สังข์ลาย

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๔๙
นางสาวธณรรภรณ์ กงแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๐
นายธนากร มีเสียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๑
นางสาวนริศรา ลายสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๒
นางสาวนิราวรรณ เสาทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๓
นายปริญญา นิยมกล้า

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๔
นางสาวปาริฉัตร เนียมหอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๕
นางสาวผกามาศ หมายสม

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๖
นางสาวพนิดา หรรษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๗
นางสาวพรนภา เชือฉลาด

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๘
นางสาวพรนภา เทียมลม

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๕๙
นางสาวพรรณรดา คุ้มอักษร

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๐
นางสาวพรเจริญ ถาจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๑
นางสาวพิมพ์พิมล ดีเพิม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๒
นางสาวยุวรรณดา เทียนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๓
นางสาววาสนา ศรีราสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๔
นางสาววิราพร นพเก้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๕
นางสาวศสิณา กาบแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๖
นายสมบัติ ลิมจ้าง

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๗
นางสาวสายชล พอกพูน

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๘
นางสาวสุทธิดา มาลัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๖๙
นางสาวสุธิตา สนันนำหนัก

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๐
นางสาวสุภาพร แซ่เตียว

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๑
นายอธิวัฒน์ เปนสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๒
นายเชิดพงษ์ หวังสม

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๓
นางสาวกนกวรรณ เกษปญจา

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๔
นางสาวกนิษฐา แก้วผสม

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๕
นายกิตตินันท์ เทียนทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๖
นายจักรพงษ์ จารัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๗
นายจักรพันธ์ เพชรมาก

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๘
นางสาวจิรนันท์ จันทร์แก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๗๙
นางสาวจิราพัชร สารเพชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๐
นางสาวจิราวรรณ จารัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๑
นายจีรวัฒน์ ศุภนาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๒
นางสาวชลดา คล้ายอุนาทร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๓
นายทวีเดช นิลแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๔
นายทักษดนัย เม่ามูลเฮ

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๕
นางสาวธนพร สุกิมานิล

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๖
นางสาวนันทนา เกรัมย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๗
นายปกรณ์ สีโย

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๘
นางสาวปนัดดา ประทุมวัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๘๙
นางสาวปภาวรินทร์ หมอคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๐
นางสาวปาณิศา โภคพูน

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๑
นางสาวปาริฉัตร สายศร

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๒
นางสาวปาริชาติ ดวงใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๓
นางสาวปยะธิดา อัมหะธร

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๔
นายพรเทพ สกุลทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๕
นางสาวภัสรา ไชยศรีษะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๖
นางสาวภารดี ไชยศรีษะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๗
นางสาวมณทิชา จันทเขต

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๘
นางสาวมนทิราลัย สิงหาเวศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๓๙๙
นายวธัญู ฤกษ์ดี

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๐
นายวรกิจ ระย้าทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๑
นางสาววราภรณ์ อ่อนคะตา

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๒
นางสาววรินรำไพ ศรีชาติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๓
นายวิศรุต เสมละเมียด

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๔
นายศักดิสิทธิ

์ ์

ดวงชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๕
นางสาวสาวิตรี ทนทาน

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๖
นายสิทธิศักดิ

์

พรหมทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๗
นางสาวสิรินทรา นุเสน

๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๘
นางสาวสุดารัตน์ อุส่าห์ดี

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๐๙
นางสาวสุนันทา การัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๐
นางสาวอติมาภรณ์ พระงาม

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๑
นางสาวอรยา คำนอก

๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๒
นางสาวเบญจมาศ นามวัฒน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๓
นายเอกรัตน์ ชงโค

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๔
นายคงเดช เพชรมาก

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๕
นายคมสัน เทียนทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๖
นางสาวจตุพร สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๗
นางสาวจารุวรรณ สังข์โกมล

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๘
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญปก

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๑๙
นางสาวชลธิชา กองศิริ

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๐
นายชินวร นิตลาภ

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๑
นางสาวณัฐติยาพร โชจีน

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๒
นางสาวณัฐธิดา ใจหนึง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๓
นายธรรมนิตย์ ทองหล่อ

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๔
นางสาวธิดาทิพย์ ยืนยง

๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๕
นางสาวนันทิกานต์ อินทร์ทัศน์

๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๖
นางสาวนันธวดี ยอดศิลา

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๗
นางสาวนาตยา ทองยิม

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๘
นางสาวบุญสิตา จับใจเหมาะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๒๙
นางสาวปรีญาภรณ์ ฤกษ์ดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๐
นางสาวปยธิดา สาคร

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๑
นางสาวปุณยาพร จารัตน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๒
นางสาวผกามาศ บุญสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๓
นางสาวพรทิพย์ สืบเหล่างิว

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๔
นางสาวพรสุดา เทียนทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๕
นายพลวัฒน์ ภาคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๖
นางสาวพลอย จันทมล

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๗
นางสาวพัชรินทร์ หมันทัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๘
นางสาวพัชรี รัตนะดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๓๙
นางสาวพันธ์สุดา แท่นดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๐
นางสาวพิศมัย จิตรมัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๑
นายพุฒิพงษ์ แจ่มแจ้ง

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๒
นายภานุเดช พินึกรัมย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๓
นางสาววไลพร เนือนิล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๔
นายศิริชัย พระงาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๕
นางสาวศิริลักษณ์ บุญคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๖
นางสาวศุภมาส จารัตน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๗
นางสาวสิริญาภรณ์ ดำสนิท

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๘
นางสาวสุดารัตน์ เทียนทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๔๙
นางสาวสุพรรษา บุตรสาลี

๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๐
นางสาวสุพรรษา โพธิทอง

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๑
นายอนวัช แสนกล้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๒
นางสาวเสาวณีย์ นิยมสวน

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๓
นางสาวไอลดา คุสิตา

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๔
นางสาวพนมรัตน์ คงสมพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๕
นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๖
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน

๓๑/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๗
นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๘
นางสาวกวินนา หอมหวล

๐๔/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๕๙
นางสาวสุภาพร เกษไธสง

๒๔/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๐
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม

๒๖/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๑
นายชัยณรงค์ เอือนไธสง

้

๑๘/๐๒/๒๕๒๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๒
นายพรชัย สุขแสวง

๒๒/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๓
นางสาวสุมาลี เมืองจันทร์

๙/๐๘/๒๕๓๑
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๔
นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์

๑๗/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๕
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คตโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๖
เด็กชายจีระ ใกรเสือ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๗
เด็กชายณัฐดนัย โยงรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๘
เด็กชายทัพพสาร สงวนแบบ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๖๙
เด็กชายธีระทัช พาชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๐
เด็กชายพีรพัฒ มะลิงาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๑
เด็กชายภูวดล สวนสันต์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๒
เด็กชายฤทธา พึงสันเทียะ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๓
เด็กชายศุภสิน พิมศร

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๔
เด็กชายสงคราม พลสงคราม

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๕
เด็กชายอดิศร งามเด่น

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๖
เด็กชายอัมรินทร์ เจริญยิง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๗
เด็กหญิงชนัตฎา คำคูณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๘
เด็กหญิงตติยภรณ์ ยิงเชิดงาม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๗๙
เด็กหญิงฐิตาภา ศรีสะอาด

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงฐิติวรดา พาโพพันธ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๑
เด็กหญิงณัชกานต์ ปองดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๒
เด็กหญิงดวงกมล วงษ์ลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๓
เด็กหญิงนภัสสร เสาเวียง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๔
เด็กหญิงปฐมพร ดอกประยงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๕
เด็กหญิงปยวดี สุขแสวง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๖
เด็กหญิงพรพิมล ทะนวนรัมย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ ยิงเชิดงาม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๘
เด็กหญิงพัชรี แก้วกาเหรียญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๘๙
เด็กหญิงมะลิวัลย์ บุญมาก

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๐
เด็กหญิงรัตติยา สิงห์สอน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๑
เด็กหญิงสุนันทา สีสด

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๒
เด็กหญิงสุพัชชา ประเมินชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๓
เด็กหญิงอรทัย พายุพัฒิ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๔
เด็กชายพิชัย ทรงศรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเบ้า

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๖
เด็กชายวิทวัส จิตว่อง

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๗
เด็กชายวีรชน แหวนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๘
เด็กชายสุวพจน์ สุดโสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๔๙๙
เด็กชายสุวินัย โสภา

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายอนุวัตร แจ่มใส

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๑
เด็กชายอำพล สำราญใจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๒
เด็กชายเอกรัตน์ ลานเงิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๓
เด็กหญิงจรรยาพร ใจกล้า

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๔
เด็กหญิงธิญาดา วชิรชัยนุกูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๕
เด็กหญิงนันทกานต์ อินทรบุตร

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงปยธิดา เปนรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๗
เด็กหญิงปยวดี รอบรู้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๘
เด็กหญิงวรัญญา ปราศจาก

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๐๙
เด็กหญิงวาสนา เจริญยิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๐
เด็กหญิงสุธาสินี ทนวนรัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๑
เด็กหญิงเอวิตรา สวยประโคน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๒
เด็กชายกฤษณะ ทองขาว

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๓
เด็กชายเกรียงไกร ชินรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๔
เด็กชายเด่นชัย แจ่มใส

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๕
เด็กชายธวัชชัย สมานมิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๖
เด็กชายธีรวิทย์ คิดประโคน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๗
เด็กชายบัญชา ก่อแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๘
เด็กชายพิชาญชัย เพชรประกอบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๑๙
เด็กชายวสันต์ ก่อแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ประภาสัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๑
เด็กชายวันดี พุ่มลา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๒
เด็กชายสถาพร สาหึงรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๓
เด็กชายสมัย สระแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๔
เด็กชายสาทร จารัตน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๕
เด็กชายสิทธิโชค สุขยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๖
นายอนวรรษ ศรีพรม

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๗
เด็กชายอภิชาติ ไหมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๘
เด็กชายอภิชาติ ศาลางาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๒๙
เด็กหญิงชลธิชา เชียวชาญยิง

่ ่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ พโยมแจ่ม

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๑
เด็กหญิงศรินดา พันธ์ศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จอมมะรุม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๓
เด็กหญิงสุนันทา สร้อยสีหา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๔
เด็กหญิงสุวิชา นิราศภัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๕
เด็กหญิงสุภาวดี มูลมณี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๖
เด็กหญิงอรสา ภิลาศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ขวา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๘
เด็กชายณัฐวุธ รุ่งเรือง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๓๙
เด็กชายดำรงพล ชูใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๐
เด็กชายไตรภพ บูรณะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๑
เด็กชายธนาวุธ สายยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๒
เด็กชายธรรมศักดิ

์

เชิดกลิน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๓
เด็กชายธีรภัทร สุนินทบูรณ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๔
เด็กชายพงษ์เดช พงษ์เจริญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๕
เด็กชายรชานนท์ เทียมชาลี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๖
เด็กชายวีรพงษ์ จอกทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๗
เด็กชายสุวินัย สุจริตย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๘
เด็กชายเอกราช สายยศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ประจุทรัพย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๐
เด็กหญิงทิพประภา นามณรงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๑
เด็กหญิงลัดดา พัดรัมย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๒
เด็กหญิงสุพิชชา สังเกตุกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๓
เด็กหญิงสุธิดา เรืองสุขสุด

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๔
เด็กหญิงอรสา ก้านอินทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๕
เด็กชายกฤตนัย บริสุทธิไพรวัลย์

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๖
เด็กชายนัฐพงศ์ บัวศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๗
เด็กชายอนุวัฒน์ เยาะเย้ย

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๘
เด็กชายเอเซีย ไหมทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๕๙
เด็กหญิงศศิกานต์ แนวทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๐
เด็กหญิงสุนิสา ชัยโคตร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๑
เด็กหญิงหยาดทิพย์ ทองงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๒
เด็กชายนิรมิต เหมาะชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๓
เด็กชายกีรติ จงพินิจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๔
เด็กชายธวัชชัย สังเกตกิจ

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๕
เด็กชายพงศ์ภัค สายยศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๖
เด็กชายพรหมมินทร์ ยามดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๗
เด็กชายวรานนท์ ปราศจาก

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๘
เด็กชายสมคิด สุดสัมฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๖๙
เด็กชายอนุวัฒน์ วะเศษสร้อย

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ ก่อแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๑
เด็กหญิงพัชรากร ก่อแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๒
เด็กหญิงสุภาพร สุขประสพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๓
เด็กชายธีระชัย สายยศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๔
เด็กชายพัชรพล ใจพินิจ

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๕
เด็กชายวชิระ คำกองแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๖
เด็กชายสมศรี ปนแคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๗
เด็กหญิงศิริพร เฉิดชมชืน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๘
เด็กหญิงสาวิตรี ภานิคม

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๗๙
เด็กหญิงยุราพร เสพสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์สอน

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๑
เด็กชายชัชวาร วรนาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๒
เด็กชายณัฐนนท์ ก่อแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๓
เด็กชายยุทธนา ขาวงาม

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๔
เด็กชายวทัญู ว่องไว

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๕
เด็กชายสรศักดิ

์

ชมเชยโฉม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชิมบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๗
เด็กหญิงกาญจนา จำรูญจิต

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๘
เด็กหญิงปาริฉัตร เจริญรัมย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๘๙
นายสหรัฐ บุญเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๐
นายอมรเทพ ปูประโคน

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๑
นางสาวสินีนาฎ บุญเลิศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๒
นางสาวสุภัค พลกระโทก

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๓
นายตรีเนตร ชูรัมย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๔
นายสรันณ์ สมปอง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๕
นายธนวัฒน์ เหลือล้น

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๖
นายมังกรทอง หุมหะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๗
นายอภิเดช แสวงสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๘
นายนันทวัฒน์ เชิดกลิน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๕๙๙
นายอุเทน คันชมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๐
นางสาวรจนา ปราณี

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๑
นางสาวกันติมา สมหวัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๒
นางสาวเกศกนก ก้านอินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๓
นางสาวเจนจิรา แก้วสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๔ นางสาวเรืองสุวรรรณ
เจริญวงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๕
นางสาวสุจิตรา ว่องไว

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๖
นางสาวสมควร รุ่งเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๗
นางสาวเกศราพร ผุสดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๘
นางสาวญาดา หาญอาษา

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๐๙
นางสาวจุฑารัตน์ แหล่งเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๐
นางสาวรัตนา ดาศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๑
นางสาววนิดา แถมกระโทก

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๒
นางสาววรรณวิสา แจ่มใส

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๓
นางสาววิจิตรา ดอนไชย

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๔
นางสาวชยานุตย์ แจ่มใส

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๕
นางสาวสุทธิกานต์ แสงศักดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๖
นางสาวศิรินันท์ สมบูรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๗
นางสาวดวงรัตน์ ชาติมนตรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๘
นายบัญชาฐิติศักดิ

์

อยู่ดีรัมย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๑๙
นายวรพรต ชาติมนตรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๐
นายอภิสิทธิ

์

ภาสดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๑
นายวัชระ เสริมผล

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๒
นายเตชินทร์ ธงสัยสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๓
นายกมลพร นพรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๔
นางสาวชฎาทิพย์ โพมบุญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๕
นางสาวนัฐกานต์ สอนสกุล

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๖
นางสาวปาณิศา นามมูลตรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๗
นางสาวรัตติกาล ใจกล้า

๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๘
นางสาวรัตนาพร เมินธนู

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๒๙
เด็กหญิงเจนจิรา แนวทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๐
เด็กชายมงคลธรรม อยู่ดีรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

ตินานพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๒
เด็กชายสราวุธ คำโฮง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๓
เด็กชายอภิศักดิ

์

ศรีพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๔
เด็กชายมนตรี นามภักดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๕
เด็กชายทรงพล เจริญพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๖
เด็กหญิงจิตรา ราษีนวล

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๗
เด็กหญิงกุลยาวัลย์ พิมพ์เก่า

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๘
เด็กหญิงปาริฉัตร ไชยรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๓๙
เด็กหญิงสุวิมล ทนงตน

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๐
เด็กหญิงสุพรรณี คงดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๑
เด็กหญิงวสา บุญทิสา

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๒
เด็กหญิงพรรพษา คำดำ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๓
เด็กชายณัฐพล ไชยกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๔
เด็กชายสรภูมิ ศรีปราชญ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๕
เด็กชายสมรภูมิ จริงประโคน

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๖
เด็กหญิงวันวิสา มังมี

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๗
เด็กหญิงณัฐทริกา สิทธิจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๘
เด็กชายธีระพล แทนคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๔๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญช่วยแล้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๐
เด็กชายปริญญา แสงลา

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๑
เด็กชายธนาวุฒิ เรืองประโคน

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๒
เด็กชายสุรีชา แจ่มใส

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๓
เด็กหญิงเจนจิรา สุขศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๔
เด็กหญิงสุภารัตน์ ทนวนรัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปองดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๖
เด็กหญิงณัฐฑริกา สุขประโคน

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๗
เด็กหญิงวิษา จินดาพัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๘
เด็กหญิงศิรินทรา ทนวนรัมย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๕๙
เด็กหญิงเพชรียา ลำเภา

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๐
เด็กหญิงอัครมณี เสงียมทรัพย์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๑
เด็กชายรักพงษ์ สำรวมจิตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๒
เด็กชายธนสาร ใยยอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๓
เด็กชายอัฐพล พินัยรัมย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๔
เด็กชายวิศรุต พ่วงทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๕
เด็กชายธีรนัย สุขแสวง

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๖
เด็กชายศิริภาพ สุขทวี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๗
เด็กหญิงดาวรรณ เสนาประโคน

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๘
เด็กหญิงจรัสรวี แสงงาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๖๙
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เหลือล้น

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๐
เด็กหญิงจงกลนี ใจกล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๑
เด็กหญิงปลิดา ชัยบัณฑิตกุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๒
เด็กหญิงสำรวย กระแสเทพ

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๓
เด็กหญิงจันแรม กระแสโสม

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๔
นายเกียรติศักดิ

์

ไผ่ล้อม
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๕
นายยุทธพิชัย ใยยอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๖
นายเอกพล เยิงรัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๗
นางสาวฉัตรการ อิมสำราญ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๘
นางสาวสุจิรา เสาว์ยงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๗๙
นางสาวอวัศดา ยิงศรีสุข

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๐
นางสาวปยะนุช แสนกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๑
นางสาวจิตรดา พรหมนัตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๒
นางสาวพรธิดา ยิงรุ่งเรือง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๓
นางสาวศุมิตรตรา เพ็งแจ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๔
นางสาวปวีณา ม่วงประโคน

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๕
นางสาวสุพรรษา บรรเทิงใจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๖
นางสาวปาริชาต เจริญรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๗
นางสาวสุธามาศ มุ่งหมาย

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๘
นางสาวอารุณี หิงประโคน

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๘๙
นายชัยนรินทร์ สุขประสพ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๐
นายธวัชชัย บุญมา

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๑
นายศุภชัย ประชุมฉลาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๒
นางสาวสิรินทรา บัวเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๓
นางสาวพรชิตา รุ่งเรือง

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๔
นายกฤษดา ดีสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๕
นายทนงศักดิ

์

ศรีสุข
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๖
นางสาวพัชนิดา โกยสำราญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๗
นางสาวนารีรัตน์ สืบเพ็ง

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๘
นางสาวดวงนภา ภูนุภา

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๖๙๙
นายธวัชชัย แก้ววิเศษ

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๐
นางสาวสุธิตา วันนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๑
นางสาวกรรณิการ์ เชาว์รัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๒
นายพัชรพล สายยศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๓
นางสาวภัทรภรณ์ แผ่นทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๔
นางสาวภริตา นามภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๕
นางสาวสุกัญญา สังเกตุกิจ

๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๖
นางสาวตินันท์ สายกระสุน

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๗
นายธนวัฒน์ สุขใส

๐๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๘
นางสาววิรุยา สุขประโคน

๒๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๐๙
นางสาวโสภิดา ทาทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๐
นางสาวดวงกมล แก้วตายา

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๑
นายวรวุฒิ ไชยสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๒
นางสาวโสริยา สุขจิต

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๓
นางสาวอรยา เรียบร้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๔
นางสาวเสาวลักษณ์ แหวนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๕
นางสาวสุดารัตน์ นรสิงห์

๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๖
นางสาวธีรนาถ สินประโคน

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๗
นางสาวนฤมล สุขจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๘
นางสาวสุกัญญา ผลวัฒน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๑๙
นายวันชัย สุขจิตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๐
นางสาวรวิวรรณ นิมินรัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๑
นางสาวกนกวรรณ แจ่มใส

๐๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๒
นางสาวอรวรรณ วงษ์ปางมูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๓
นางสาวรัชฏา โสรักนิต

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๔
นางสาวจารุวรรณ สังเกตุกิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๑ / ๒๗๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๕
นางสาวรัตนากร รอบรู้

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๖
นางสาวเพียงใจ ม่วงประโคน

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๗
นายธงไชย ประชุมฉลาด

๑๒/๙/๒๔๘๙
วัดสายกุหลาบ ตาลวก  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๘
เด็กชายธีรวุธ สัตปานนท์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๒๙
เด็กหญิงเกตสุดา สุรศร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๐
เด็กชายวิษณุ ยองรำ

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๑
เด็กชายเอกรินทร์ ปยังคะบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๒
เด็กหญิงสายธาร แก้งยงกด

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๓
เด็กหญิงสุปรียา เพ็งเพ็ชร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา เจริญศิริ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๕
เด็กหญิงสุนิศา สวยรูป

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๖
เด็กหญิงสุภัสสรา สุขจิตร

๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๗
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ยิงเจนจบ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปล วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๘
เด็กหญิงนราธร ศรีโสภา

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปล วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๓๙
เด็กหญิงปยธิดา สุขประสพ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปล วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๐
เด็กหญิงแทนทิพย์ สังสมานันท์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอำปล วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๑
เด็กหญิงดวงนภา อาศัยเมือง

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๒
เด็กหญิงนฤมล ยิงรุ่งเรือง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๓
เด็กชายปฏิภาณ สุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ดาราวรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๕
เด็กหญิงวทันยา วงค์แปลก

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๖
เด็กหญิงสุทธาวดี เรืองสุขสุด

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๗
เด็กชายสุเมธ เชือมาก

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๘
เด็กหญิงอรพรรณ ธุรานุตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๔๙
นายภานุวัฒน์ สินพูน

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๐
นางสาวมันทิตา อินทร์ชา

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๑
เด็กหญิงลลิตา จันทะพรม

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๒
เด็กหญิงกันตยา กายดีสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๓
เด็กหญิงอภิชญา ศรีสว่าง

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๔
เด็กหญิงชนุตา คงนิยม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ใจเอือ

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๖
เด็กหญิงสุดา จันทุภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๗
เด็กหญิงบุพชาติ อาญาเมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๘
เด็กหญิงนิภาพร สร้อยทอง

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๕๙
เด็กหญิงชลธิชา เลือดรัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๒ / ๒๗๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๐
เด็กหญิงอัครวัฒน์ แสงแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๑
เด็กหญิงนิธิกร วงษา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๒
เด็กหญิงศิริวิมล พิศเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๓
นายชาญชัย สุดใสดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๔
เด็กชายกิตติพัฒน์ สุขเหลือ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๕
เด็กหญิงชุติมา ยินดีงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๖
เด็กชายนพรัตน์ วิรุณพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๗
เด็กหญิงปยมาศ สมัคเดียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๘
เด็กหญิงพนิดา เสริมศิริ

๒๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๖๙
เด็กหญิงศศิธร บับที

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๐
เด็กหญิงสุชาดา ยอดดำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๑
เด็กหญิงอภิชญา สีสุกใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๒
เด็กหญิงเยาวภา สกุลวัฒนา ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๓
เด็กหญิงแพรวา ดีสม

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๔
เด็กหญิงขวัญจิรา เชิดชาย

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๕
เด็กหญิงชลธิชา สุธาจิตร์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๖
เด็กชายณัฐพงศ์ สายแสง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๗
เด็กชายธนพล โภคทรัพย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๘
เด็กหญิงนุชสรา ธนาบูรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๗๙
เด็กหญิงปานวาด ลายลอดแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๐
เด็กหญิงปนกาญจน ลายลอดแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๑
เด็กหญิงพรรณวิภา เสนาพันธ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๒
เด็กชายวัชรินทร์ ภูสูง

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๓
เด็กหญิงศมีณา พวงลัดดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๔
เด็กชายศุภชัย หมายจันดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดียิง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๖
เด็กชายเกริกชัย ส่งเสียงหล้า

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๗
เด็กชายเฉลิมลาภ โภคา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๘
เด็กชายเสกสิทธิ

์

บานเย็น

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๘๙
นายกีรติ เห็นสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๐
นางสาวมณีรัตน์ ปุมเปา

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๑
นายวิโรจน์ เอียมละออง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๒
นายศตวรรษ ฉลองคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๓
นางสาวสุขวดี โคราช

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๔
นายเกียรติศักดิ

์

จินันทุยา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๕
นางสาวเกียรติสุดา จันทร์ฝอย

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๖
นายเมฆา ชาวนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๗
นายคมศักดิ

์

พวงมาลัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๘
นายจุฑา สมเจริญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๗๙๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ จงงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๐
นางสาวณัฐชยา วงษ์พรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๑
นางสาวนำฝน งามงอน

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๒
นางสาวปาริฉัตร ปลายสวน

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๓
นายภควัต เนียมหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๔
นางสาวสุชาดา รัฐสมุทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๕
นางสาวสุทธิกา เสริมศิริ

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๖
นายสุรเดช ชมบุญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๗
นายอนันต์สิทธิ

์

วาหมงคล
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๘
นายอานนท์ จ่าพิมาย

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๐๙
นายจิรพงษ์ ด้ามทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๐
นายชนวีร์ มะโนขาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๑
นายณรงค์ชัย ดารา

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๒
นางสาวณัฐกาญจน์ คงวัน

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๓
นางสาวยุวดี กล้าจงยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๔
นายสุรชาติ ยอดดำ

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๕
นางสาวอรสา มะตะราช

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๖
เด็กหญิงสุฐิตา บุญสาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๗
เด็กหญิงกชกร อดกลัน

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๘
เด็กชายกฤษฎา ตรวจมรรคา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๑๙
เด็กชายกิตติพงษ์ ปรีการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๐
เด็กหญิงกุณฑิรา แสวงมี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๑
เด็กชายคาระซาวะ มีแสวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๒
เด็กหญิงจันทรา แสงโสภี

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๓
เด็กหญิงชนิศา พรรณสน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๔
เด็กหญิงชุตินันท์ ขันสี

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๕
เด็กหญิงฐานนันท์ ธาตุไพบูลย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร แก้วก้อง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๗
เด็กชายณัฐกิตติ

์

คิดถูก

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๘
เด็กหญิงณัฐธิดา คงสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๒๙
เด็กชายณัฐภัทร ทวีคง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๐
เด็กชายดนัย เครือทอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๑
เด็กชายตันติกร ดวงเนตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๒
เด็กหญิงทาริกา โกสีย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๓
เด็กชายธันยธร กล่อมจิต

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๔
เด็กหญิงธิญาดา เสมอภาค

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๕
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีพุทธา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๗
เด็กหญิงนัฐฐา หาญเชียว

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๘
เด็กหญิงบุญณดา ประจบดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๓๙
เด็กชายปกรณ์ กลินงาม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๐
เด็กชายประวิทย์ บุญกระจาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๑
เด็กหญิงปราณี เชือมาก

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๒
เด็กชายปะพน สนสี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๓
เด็กหญิงปาริยาภัทร จิตกระโทก

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๔
เด็กหญิงปูชิกา มีเรือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๕
เด็กชายพิพัฒน์ สุลินทาบูรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถนอมมาก

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๗
เด็กชายพีรณัฐ เคยสนิท

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๘
เด็กชายพีรณัฐ เสมอภาค

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ดุจจานุทัศน์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๐
เด็กชายพุฒิเมธ พอกทรัพย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๑
เด็กหญิงภคพร เทพเนาว์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๒
เด็กชายภาคภูมิ สุขสิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๓
เด็กหญิงภูริชญา เชิดชาย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๔
เด็กชายภูวนาท โกฏิละออง

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๕
เด็กหญิงมนทิรา เชิงหอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๖
เด็กหญิงมาริสา ชุมกลาง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๗
เด็กชายรัชชานนท์ ลายทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๘
เด็กชายราชิป ห้องแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๕๙
เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์ ชอบใจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๐
เด็กชายวงศธร ขวัญยืน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๑
เด็กชายวรพล เชือมาก

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๒
เด็กชายศุภกฤษ เชือมาก

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๓
เด็กชายสิปปภาส พูนมัน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๔
เด็กหญิงสุธิตา เข็มอุทา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๕
เด็กหญิงสุนันทา คลองตรง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๖
เด็กชายสุรชัย โอชรัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๗
เด็กหญิงหทัยรัตน์ หนึงใจ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๘
เด็กชายอนุวัต สมกล้า

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๖๙
เด็กชายอัครพล แซ่ไล้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๐
เด็กชายอัครเดช แสนสำราญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๑
เด็กหญิงอารีรัตน์ พวงย้อย

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๒
เด็กชายเจียมรัตน์ สุรินทราบูรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๓
เด็กหญิงเบญญพร จันทร์สิงห์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๔
เด็กหญิงเมธาวดี แปนแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๕
เด็กหญิงโชติกา มุ่งดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๖
เด็กชายดนัย ภูติธนารักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สีสันงาม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๘
เด็กชายนรันดร์ คงบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๗๙
เด็กชายรุ่งทวี รสดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๐
เด็กหญิงวิราชินีย์ สาระ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๑
เด็กชายสุธิพงษ์ ชูชืน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๒
เด็กหญิงญาณิศา แก้วใสย

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๓
เด็กหญิงสุนิศา ก่อแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๔
เด็กหญิงอนัญญา วันถุนัด

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ สีแปลง

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๖
นางสาวปาลิดา เจาะดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๗
นางสาวสุดคนึง เรือนใจมัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๘
นางสาวอชิรญาณ์ คงอุตส่าห์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๘๙
นางสาวอารีรัตน์ จำนง

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๐
นางสาวนุชจรีย์ เข็มทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๑
นางกฤษณา มังจันทึก

๐๗/๐๔/๒๕๑๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา หนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๒
นางสาวหอมจันทร์ ทรงงาม

๐๖/๐๕/๒๕๐๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา หนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๓
นางชลิตา นามสมบูรณ์

๐๒/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา หนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๔
นางอภิญญา รักพวกกลาง

๐๓/๐๘/๒๕๐๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา หนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๕
นายประเด็จ แสนเมืองแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา หนองบัว  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ชืนตา

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๗
เด็กหญิงกาญจนา บุญเส็ง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๘
เด็กชายคมกริช ก่อแก้ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๘๙๙
เด็กหญิงจีรารัตน์ สุกรีรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๐
เด็กหญิงชนิดา เช่นรัมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ บุญมี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๒
เด็กชายชูเกียรติ มีแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๓
เด็กหญิงชโรรส การงานดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๔
เด็กชายประวิทย์ จันทร์กลิน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๕ เด็กหญิงปรีณาพรรณ ยงคง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๖
เด็กหญิงพรรณิภา มีแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี ภาวิรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๘
เด็กหญิงพิมพรรณ ยืนยง

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๐๙
เด็กหญิงพิมพิไล สายบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๐
เด็กชายพีรพัฒน์ คุนาคม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๑
เด็กชายพีระพงศ์ ไชยพยวน

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๒
เด็กหญิงรุ่งนภา มีแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๓
เด็กหญิงวรรณิศา มีแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๔
เด็กชายวรฤทธิ

์

โจมรัมย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๕
เด็กหญิงวิไล หอมขจร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเลิศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๗
เด็กชายคมสัน ยิงได้ชม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๘
เด็กหญิงจตุพร ทองนำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๑๙
เด็กหญิงจิรนันท์ มีแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จงประเสริฐวงศ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สรรพจารย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๒
เด็กหญิงปยเรศ สินทรัพย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๓
เด็กหญิงปุญญิตา วรรณตรง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๔
เด็กหญิงฝนทิพย์ ไม่น้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๕
เด็กชายพรเทพ จันทา

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๖
เด็กหญิงพัชรี วันชนะ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๗
เด็กหญิงพิจิตรา นะราญรัมย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๘
เด็กหญิงมาริษา มังมี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๒๙
เด็กหญิงมุกดา ศิริชู

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๐
เด็กหญิงวรรณภา พิมพ์กรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๑
เด็กหญิงวรัญญา หอมขจร

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๒
เด็กหญิงศศิธร พลช่วย

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๓
เด็กหญิงศศิพร ไชยปายาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๔
เด็กหญิงศิริพร มีแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๕
เด็กชายศุภกิจ ชากระโทก

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๖
เด็กหญิงศุภนุช สำราญใจ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๗
เด็กหญิงสายแก้ว สำราญใจ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๘
เด็กหญิงสุชาดา คิดกล้า

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ริวแดง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ รุ่งเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีแดงฉาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๒
เด็กชายสุรเดช ก่อแก้ว

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๓
เด็กหญิงอลิษา คุณเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๔
เด็กหญิงอาทิตยา ยืนยง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๕
เด็กหญิงอาทิตยา ร่วมสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๖
เด็กหญิงอาภัสรา เรียบร้อย

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๗
เด็กหญิงอารดา เกลียวทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๘
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คนขยัน

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๔๙
เด็กหญิงเกศิณี จันทรประเสริฐ

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๐
เด็กหญิงเนตรนภา จันทร์ด้วง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๑
เด็กหญิงเพชรลดา โปทา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๒
เด็กชายเรวิทย์ แพงวิเศษ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พระราดรัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๔
เด็กหญิงกัญธิดา พูนดำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๕
เด็กหญิงกาญจนา แต้มสุด

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๖
เด็กหญิงกาญจนา ไชยหงษ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

บูรณะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๘
นางสาวขัตติยา สุทธิเลียง

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๕๙
เด็กชายคณิศร หอมขจร

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๐
เด็กหญิงจิรวรรณ เทียมมูลเหล็ก

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๑
เด็กหญิงจีรภา หอมขจร

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๒
เด็กชายฉัตรมงคล เพิมนิตย์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๓
เด็กหญิงชนิตสา มังมี

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๔
เด็กหญิงญานิศา สายบัว

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๕
เด็กหญิงตุลาลักญ์ เพิมนิตย์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ยมบิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๗
เด็กชายธนกิจ ยืนยง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๘
เด็กหญิงธนพร งามแยะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๖๙
เด็กหญิงธนวรรณ เชิดชูนวน

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุขดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๑
เด็กหญิงธารทิพย์ ตังมัน

้ ่

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๒
เด็กหญิงนนทิชา ลัดกระโทก

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๓
เด็กหญิงนพคุณ มีแก้ว

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๔
เด็กหญิงนฤมล มีธรรม

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๕
เด็กหญิงนัยนา ถูกจิตต์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๖
เด็กชายบัญชา โพธิทอง

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๗
เด็กหญิงบัณฑิตา งามแยะ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๘
เด็กหญิงปณิตา นุนารัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๗๙
เด็กหญิงปนัดดา คำสุด

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๐
เด็กหญิงปภัสรา มีแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๑
เด็กชายประมวล สีชมภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๒
เด็กชายประสิทธิ

์

สอนดอก
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๓
เด็กหญิงปริยชาต หอมขจร

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๔
เด็กชายพลศักดิ

์

จันทา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๕
เด็กชายพัทธพล ถะเกิงสุข

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๖
เด็กหญิงพิสมัย ยืนยง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๗
เด็กชายพีรภัทร์ มีแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ มีธรรมกุลพงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๘๙
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ วรรณโยธา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ คงคำวร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๑
เด็กหญิงมัสยา ห้าวหาญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๒
เด็กหญิงวรรณษา หาญเหียม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๓
เด็กชายวรเชษฐ สายบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๔
เด็กหญิงวิสุธา สายบุตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๕
เด็กชายสกนธ์ แย้มงาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๖
เด็กหญิงสกาวเดือน หาญเหียม

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๗
เด็กหญิงสมหญิง เครือวัลย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๘
เด็กหญิงสิรินยา ยืนสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๗๙๙๙
เด็กหญิงสุณิสา คามตะศิลา

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ แจ่มใส

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๑
เด็กหญิงสุธิดา สายบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๒
เด็กชายสุนทร วรรณกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๓
เด็กหญิงสุนันท์ ธรรมพร

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงสุพัตรา บูรณะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทร์กลิน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๖
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ จินดาศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๗
เด็กหญิงสุวรรณา หาญเหียม

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๘
เด็กหญิงอรณี ดีทวี

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๐๙
เด็กชายอรรถพล หาญเหียม

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๐
เด็กหญิงอังคณา นาบำรุง

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๑
เด็กหญิงเกศนีย์ ชูสีขาว

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๒
นางสาวจิราพรรณ ยงคง

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๓
นายฉัตรชัย แท่นแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๔
นางสาวณัฐกานต์ มังมี

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๕
นางสาวณัฐฐนันท์ สมานมิตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๖
นายณัฐพงษ์ วรรณตรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๗
นางสาวณัฐริย์การ์ แจ้งโรจน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๘
นายธนากร ยืนยง

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๑๙
นางสาวธิดารัตน์ โสภารักษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๐
นายธิติวุฒิ เฉลียวไว

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๑
นายธีรพงษ์ เขียนดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๒
นายนิภัทร์ นาคสุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๓
นางสาวนิศามณี เหลียมสิงขร

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๔
นางสาวพรนิภา เพ่งพิศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๕
นางสาวพริมเพรา

้

ยิวว่อง

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๖
นายฟารุ่ง สุขดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๗
นางสาวรัชดา ร่องน้อย

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๘
เด็กหญิงรัชนี บุญมาก

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๒๙
นายวัชระ มีแก้ว

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๐
นางสาววิสา ศรีสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๑
นายวีรวุฒิ ทองจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๒
นางสาวศิริตา อยู่ดีรัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๓
นายสนธนัญ งามแยะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๔
นางสาวสร้อยสุดา ศัตรูพินาศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๕
นายสันต์ทัต มีแก้ว

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๖
นางสาวสุกัญญา ติมอนรัมย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๗
นางสาวสุพรรณา ยิงได้ชม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๘
นางสาวสุวนันท์ ยืนยง

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๓๙
นางสาวอรยา เสียงวังเวง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๐
นางสาวอรวรรณ พันธ์เปน

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๑
นางสาวอริสา พูนสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๒
นายอานนท์ พุ่มพวง

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๓
นายเมธา มีแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๔
นางสาวโศภิตา เรียบร้อย

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๕
นางสาวกัญญารัตน์ หินกอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๖
นางสาวขวัญฤดี เกลียวเพียร

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๗
นางสาวจันทรา ยืนยาว

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๘
นางสาวจิราพร ยืนยง

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๔๙
นางสาวจุฑามาส วรรณตรง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๐
นายจุลเดช มีแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๑
นายณรงค์ฤทธิ

์

สิทธินาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๒
นางสาวณัฐมล มีแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๓
นางสาวณัฐวดี ดำเนินงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๔
นางสาวธนภรณ์ จันทินมาธร

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๕
นายธนะพัฒน์ มีธรรมกุลพงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๖
นางสาวธิรนันท์ เรืองสาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๗
นายนิติพงษ์ กองทุน

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๘
นางสาวปณิตา ทับวันนา

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๕๙
นายปรัชญา จันทร์สีดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๐
นายปราโมทย์ ยืนยง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๑
นางสาวพรพิมล ภาสดา

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๒
นายพรหมทัต สกุลเดียว

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๓
นางสาวมินตรา สายบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๔
นางสาวยุพิน เหลาผา

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๕
นางสาวรุ่งทิพย์ ทับเส้นขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๖
นางสาวลลิตา ไกรประโคน

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๗
นางสาววรรัตน์ สำรวมจิต

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๘
นางสาววราภรณ์ พรหมเปนสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๖๙
นางสาววิภาดา หาญกล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๐
นางสาววิไลวรรณ แก้วกล้า

๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๑
นางสาวศิริโสภา แซ่ลิม

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๒
นางสาวศิวพร ก้อนจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๓
นางสาวสิริวรรณ จันทร์ปรุง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๔
นางสาวสุกานดา ไชยหงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๕
นายอธิมาตร ศัตรูพินาศ

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๖
นางสาวอนุธิดา เนือทอง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๗
นางสาวอนุสรา หาญเหียม

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๘
นางสาวอรนิสา โสมาพุน

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๗๙
นายอัครพงษ์ ภู่ทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๐
นายเจษฎากร คำเฉลียว

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๑
นางสาวเดือนเต็ม ดีมัน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๒
นางสาวเนตรนภา ทรงศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๓
นางสาวกรรณิการ์ โพธิแก้ว

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๔
นางสาวจริษา ศาลางาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๕
นางสาวจันทิรา เขียนดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๖
นางสาวจารุวรรณ ดวงเพชร

๐๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๗
นางสาวจิตอารีย์ คนึงหาญ

๓๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๘
นายจิรสิน มุ่งดี

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๘๙
นางสาวณัฐรีญา คำอาษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๐
นายธิติ วงษา

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๑
นายธีรชัย เกลียวทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๒
นายธีรพงษ์ จันทร์เพ็ญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๓
นายนพพร พุ่มพวง

๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๔
นายนัฐพงษ์ ชีพรม

๒๐/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๕
นางสาวนันทิยา มีแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๖
นางสาวนำทิพย์ แก้วยศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๗
นางสาวปนัดดา ปะมาคะมา

๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๘
นางสาวปยะพร ทองสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๐๙๙
นางสาวผการัตน์ สุขตัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๐
นายพรเทพ เกษแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๑
นางสาวมีนา วงนคร

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๒
นายศราวุฒิ สุขครุฑ

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๓
นางสาวศุภรัตน์ ทองใบ

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๔
เด็กหญิงฐานิสา คอแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๕
เด็กชายธนโชติ ศัตรูพินาศ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๖
เด็กชายธีรเดช สุดคนึง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๗
เด็กชายนันทกานต์ แสวงสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๘
เด็กหญิงปวิสรา สุบิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๐๙
เด็กหญิงอานิพร สิงห์คะนอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ อินทรา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๑
เด็กหญิงณัฐพร เจนถูกใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๒
เด็กหญิงปุณยวีร์ รอดปาน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๓
เด็กชายวสุธร สกุลชาติ

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๔
เด็กหญิงศศิวิมล จันหอม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๕
เด็กหญิงสดใส คอแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๖
เด็กหญิงสาวิตรี ผูกแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๗
เด็กหญิงสุธารัตน์ จันทินมาธร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๘
เด็กหญิงสุภัสสร โพนเกาะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๑๙
เด็กหญิงกรกมล ศัตรูพินาศ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๐
เด็กหญิงกัลย์สิรี เชือเขตรกิจ

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ศัตรูพินาศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงภักดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๓
เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ทองสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๔
เด็กหญิงทิตา ชาติภูมิ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๕
เด็กชายธีรภัทร์ วงนคร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๖
เด็กหญิงนันทกาญจน์

บุญสมาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๗
เด็กชายปริญญา พูนสกุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๘
เด็กหญิงปยะดา ยืนยง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๒๙
เด็กหญิงพัชรี จิตแม้น

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๐
เด็กหญิงฟาใส ลินิจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๑
เด็กชายรพีภัทร อินทรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๒
เด็กหญิงวิยะดา เรือนไทย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ อินทร์ชู

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๔
เด็กชายศุภโชค บทสันเทียะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๕
เด็กหญิงอทิตยา ทองแบน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา ไม่ลืม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๗
เด็กหญิงจันทิมา สกุลเดียว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๘
เด็กชายชูเกียรติ จันทร์สีดา

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๓๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

สวนงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๐
เด็กชายทัศธนพล ปญญาสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๑
เด็กหญิงธนพร จันทรเทศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๒
เด็กหญิงธนพร สวนงาม

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๓
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขวัญดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๔
เด็กหญิงนุชรี โพธิศรี

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๕
เด็กหญิงปวีณา หัตรัตไชย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๖
เด็กชายมนัสนนท์ สมานมิตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๗
เด็กหญิงมินตรา ไม่ลืม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๘
เด็กหญิงลลิตา งามแยะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๔๙
เด็กหญิงวรรณษา ทรงชาติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๐
เด็กหญิงวิยะดา จบไตรเภท

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๑
เด็กหญิงสุดา พรหมเปนสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๒
เด็กหญิงสุภาวดี จ่ายพิมพ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๓
เด็กหญิงอภิญญา ทรงศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๔
เด็กหญิงอมรพันธ์ แถบดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๕
เด็กหญิงอรนิภา แสงจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๗
เด็กชายจักรพรรณ ทรงศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๘
เด็กชายชนะศักดิ

์

นาดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศัตรูพินาศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๐
เด็กหญิงธันย์ชนก เจนถูกใจ

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๑
เด็กชายพิพัฒน์ ยืนยง

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๒
เด็กหญิงมยุรี ลือโสภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๓
เด็กหญิงมัสยา สีดามาตย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๔
เด็กหญิงรมินดา บุญมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๕
เด็กหญิงวราพร ฝาพิมาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๖
เด็กชายวิศรุต ปานิเสน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๗
เด็กชายวีรชัย บูรณะ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๘
เด็กหญิงศิริพร พรหมเปนสุข

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๖๙
เด็กชายศุภวิทย์ ไม่ลืม

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

แก้วฤทธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๑
เด็กหญิงอนิษา ชินแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๒
เด็กชายอัสนี สุขดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๓
เด็กหญิงอารยา มีแยบ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๔
เด็กหญิงกมลภัค เทียนทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๕
เด็กหญิงกิตติมา สุขยิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๖
เด็กหญิงขนิษฐา ระย้างาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๗
เด็กชายจรัสเพชร เจริญสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๘
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ โนนกลาง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๗๙
เด็กหญิงชนิสรา แย้มเทียม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๑
เด็กหญิงปวันรัตน์ เสมอ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๒
เด็กหญิงพนิดา ทองกระจาย

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๓
เด็กหญิงพรทิพย์ อำโพธิทอง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๔
เด็กชายวินัย มุ่งเจือกลาง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๕
เด็กชายสิงหา ภูมิศูนย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา หมายเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๗
เด็กหญิงเกวลี เสาวลัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๘
เด็กชายทินกร พวงอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๘๙
เด็กหญิงวราพร สหุนัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๐
เด็กหญิงอรวิกา สุขวาสนะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๑
เด็กหญิงอุษา ระย้าทอง

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๒
เด็กหญิงเกษร นิยมเหมาะ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๓
นางสาวกรรณิการ์ ครอบแก้ว

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๔
นางสาวจิราภา แก้ววิเศษ

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๕
นางสาวทิพย์เกสร ระย้าทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๖
นายธวัชชัย ทำวงศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๗
นางสาวธิดาพร เพียรชอบ

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๘
นางสาวระพีพรรณ ปอยยิม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๑๙๙
นางสาววาสนา ศาลารัมย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๐
นางสาววิภาวี ออกดีเลิศ

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๑
นางสาวศศิกานต์ โลกนิยม

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๒
นางสาวสวลักษ์ สุระสอน

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๓
เด็กหญิงสัจจพร ไม้หอม

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๔
นางสาวสิรินยา บัวสาย

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๕
นางสาวสไบทิพย์ โกรัมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๖
นางสาวเกจมณี มีลาภ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๗
นางสาวจุฑามณี ออกดีเลิศ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๘
นายฐิตากร ศุภผล

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๐๙
นางสาวณฐมน เทียนทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๐
นางสาวนฤมล จำนงดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๑
นางสาวนฤมล สารภี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๒
นางสาวพัชราภา เลสันเทียะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๓
นางสาวมัทริกา ม่วงรุ่ง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๔
นางสาววรรณรินทร์ กุดารัมย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๕
นางสาววิไลลักษณ์ อ่อนอาสัน

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๖
นายศราวุฒิ กระจ่างจิต

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๗
นางสาวสุจิตรา มณีสร้อย

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๘
นางสาวอารียา ใจองอาจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๑๙
นายธิปบดี เพราะทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๐
นางสาวพรรณธิภา ประจุทรัพย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๑
เด็กหญิงนิชา สินสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๒
เด็กหญิงพรนภา ริดบ้วน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลอดคลอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๔
เด็กหญิงจินดา จันทะผล

๐๑/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๕
เด็กชายจีรพันธ์ พิมานรัมย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๖
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนดา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๗
เด็กชายณัฐพล เสาวไน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๘
เด็กชายธารา หวังสม

๒๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๒๙
เด็กหญิงนำเพชร งามเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๐
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพันธ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๑
เด็กชายพีรภัทร์ ก้านจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๒
เด็กชายวัชรินทร์ สกุลทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๓
เด็กชายวีรยุทธ ยวนใจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๔
เด็กชายวุฒิพงศ์ ทรงสีเอียม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๕
เด็กหญิงศุภษร สุขประเสริฐ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๖
เด็กหญิงสลินดา เพ็ชรเอียม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๗
เด็กหญิงอภิญญา ครอบเพ็ชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๘
เด็กชายอัครเดช ตระการดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๓๙
เด็กชายอำนาจ เสกกล้า

๐๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๐
เด็กหญิงเกษสิณี เสาวลัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๑
เด็กชายโกเมนทร์ เหลือดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๒
เด็กหญิงกาญจนาพร เยาวลักษณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๓
เด็กหญิงสมใจ ศรีสมุทร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๔
เด็กชายเกรียงไกร ดีอยากได้

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๕
เด็กหญิงพรนภา มาลา

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ เรืองไกล

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๗
นายกฤตเมธ บุญสุข

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ทางดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๔๙
เด็กชายธีรภัทร นุสายรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๐
เด็กหญิงประภาศิริ ทองเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๑
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชูเส้นผม

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๒
เด็กหญิงปทมา กล้าเหมาะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๓
เด็กหญิงพรชิตา ศาลางาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๔
เด็กชายพลพล วานุนาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๕
เด็กหญิงพัชรพร อุดมสุขสถิตร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๖
เด็กชายพีรพงษ์ สินสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๗
เด็กชายภูชิต ศิลาวงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๘
เด็กชายภูธเนศ เพ็งแจ่ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๕๙
เด็กชายวันชัย บุญชู

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชาญสูงเนิน

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๑
นายศักราช หอมนวล

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๒
เด็กชายสนธยา เปล่งปลังศรี

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๓
เด็กหญิงสิริพร อุดมสุขสถิตร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๔
เด็กชายเจษฎา โกยรัมย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๕
นางสาวจิราภรณ์ วัดแย้ม

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๖
นายจีรศักดิ

์

จบไตรเภท
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๗
นายทองพูน วรรณธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๘
นายนัฐวุฒิ กลินหอม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๖๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สายน้อย

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๐
นางสาวพรพิมล มีแก้ว

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๑
นางสาววิยดา สุขสงวน

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๒
นายวุฒิชัย กลีบม่วง

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๓
นางสาวศิริภา พยอมหอม

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๔
นางสาวศุภรัตน์ ทนคง

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๕
นางสาวสุพรรษา เส้นศูนย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๖
นางสาวสุภาพร ทองมาก

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๗
นางสาวสุวนันท์ เกิดทรัพย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๘
นางสาวอาทิตยา ศรีชะอุ่ม

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๗๙
นางสาวเกษราภรณ์ สมุทรทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๐
นางสาวเมธาวี กลีบม่วง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๑
นางสาวเสาวนีย์ สร้อยสนเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๒
นายกฤษดา โนนโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๓
นางสาวกัญญา ติดใจดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๔
นายจักรินทร์ ติดใจดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๕
นายจิรวัฒน์ สมพร

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๖
นายณัฐวุฒิ กล่อมไธสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๗
นายตะวัน โพธิเงิน

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๘
นางสาวธิดารัตน์ เจนถูกใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๘๙
นางสาวนิภาพร เขียนดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๐
นางสาวปวีณา คงชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๑
นายวิชัย แก้วสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๒
นายสุธารัตน์ ทำนองดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๓
นางสาวสุนิสา แก้วสุข

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๔
นางสาวอรสา เจนถูกใจ

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๕
นายเทอดศักดิ

์

พิเลิศรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๖
นายจักริน เสียงวังเวง

๒๐/๑๐/๒๕๔๐
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๗
นางสาวนัดดา จันทร์เพ็ญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๘
นางสาวสมปรารถนา พูลเกตุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๒๙๙
นางสาวสุกัญญา สุขสงวน

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๐
นางสาวสุวรรณี เหมือนจิต

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๑
นายเจริญ ฝามณี

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๒
นายชุมพล วรรณดี

๘/๑๐/๒๕๑๑
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๓
นางสาวนัทธมน วัฒนธรรม

๒/๐๑/๒๕๑๕
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๔
นางนิภาพร บัคตัน

้

๒๓/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๕
นางรัชนี นพพิบูลย์

๘/๐๕/๒๕๑๔
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๖
นางสาวลำไพ พิณพงษ์

๕/๐๒/๒๕๒๓
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๗
นายสดมภ์ ทอนโพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๘
นางสมใจ ฉิมกูล

๔/๐๒/๒๕๑๔
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๐๙
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๐
นางสาธิตา เซียรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๑
นายเชาว์ ทอนโพธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๒
นางเพชรรุ่ง สกาวสกุลศิริ

๕/๑๒/๒๕๑๓
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ นาคสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๔
เด็กหญิงกษมา ถูกพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๕
เด็กหญิงนฤมล สุดใจ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ผิวผ่อง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๗
เด็กหญิงนำทิพย์ สุภาสัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๘
เด็กหญิงปณิดา แก่นเดียว

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๑๙
เด็กหญิงพิมพ์วิลัย หอยทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๘ / ๒๗๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๐
เด็กหญิงมุกธิตา สืบสาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๑
เด็กหญิงรัชนก รสคง

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๒
เด็กหญิงวรรณวิษา เหลืองทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๓
เด็กชายวุฒิชัย เสียงวังเวง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๔
เด็กชายศราวุธ คิดกล้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๕
เด็กหญิงศรุตา กรานเกตุ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๖
เด็กหญิงศวิมล เสียงวังเวง

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๗
เด็กหญิงสมใจ พบวันดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๘
เด็กชายสุชาติ แก่นนาคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๒๙
เด็กหญิงสุดา บุญชู

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๐
เด็กหญิงสุธาสินี มาสำโรง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๑
เด็กหญิงอรพิมล นิลม่วง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๒
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เบญจมาศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คิดกล้า
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๔
เด็กชายเจษฎา จงสูง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๕
เด็กหญิงเบญจพรรณ ดีสงคราม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๖
เด็กชายไกรทอง นิพรรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๗
เด็กชายชยานันต์ นิพรรัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ ยวงทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๓๙
เด็กหญิงณัฐติกานต์ มีแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ปญญาไว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๑
เด็กชายทวีกิจ ใจหมายดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๒
เด็กชายธนธรณ์ นิลม่วง

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๓
เด็กชายธนิสร หวังทรัพย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๕
เด็กหญิงพจนี เงางาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๖
เด็กชายภูผา หวังทรัพย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๗
เด็กหญิงวารุณี สุดแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๘
เด็กหญิงศิริวิภา เจนถูกใจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๔๙
เด็กชายสมภพ ถูกพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๐
เด็กหญิงสิริมา จูงงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๑
เด็กชายสุธิมนต์ หอมนวล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๒
เด็กหญิงสุนิสา เสียงวังเวง

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๓
เด็กชายสุรเสน นาคสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๔
เด็กชายหนึงบุรุษ

่

วชิมาเภท
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีทา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๖
เด็กชายเกริกชัย ยายิรัมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๗
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เหล่าดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สายน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๕๙
เด็กหญิงเสาวดี อินทนิตย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๐
เด็กหญิงแก้วมณี แย้มศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๑
เด็กหญิงชลธิชา หอมนวล

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๒
เด็กหญิงดวงนภา บุญปลอด

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๓
เด็กหญิงตะวันฉาย ภูมิสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๔
เด็กชายธนารัฐ หวังทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๕
เด็กหญิงนิตยา เกตุแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๖
เด็กหญิงนำฝน ดีทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๗
เด็กหญิงปนัดดา เสียงวังเวง

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๘
เด็กชายพรชัย เสียงวังเวง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๖๙
เด็กชายพิทักษ์ เมืองมูล

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ชมชืนดี

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๑
เด็กหญิงภานุรัตน์ สุดใจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๒
เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๓
เด็กหญิงศศิพิมพ์ แสงทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

สกุลสม
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๕
เด็กหญิงอรยา จันทร์ดาศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๖
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ สุดใจ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๗
เด็กชายเชษฐา กลินดี

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๘
เด็กชายจารุกิตติ รุ่งเรือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๓๗๙
เด็กชายมณฑล โสระธรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ วัดปะตาเมาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๐
เด็กหญิงบุราคัม พะนิรัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๑
นายภีรวัฒน์ ทรงศรี

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๒
นางสาวเสาวลักษณ์ สังเกตกิจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๓
นายชินวัฒน์ เถกิงสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๔
นางสาวณัฐดา สุขแสวง

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๕
นางสาวทิพวรรณ สำราญใจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๖
นายพีรพงษ์ บุญมาก

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๗
นางสาวอรุณี ทรงศรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๘
นางสาวเจนจิรา มันหมาย

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๕๙/๘๓๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีมณีวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๐
เด็กหญิงลัดดารัตน์ เพิมผล

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๑
เด็กหญิงดวงนภา แนวพนัด

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๒
เด็กหญิงรุจิรา คิดอยู่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๓
เด็กหญิงรุ่งนภา มหาวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๔
เด็กชายศุภชัย แม่นใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๕
เด็กหญิงสุจันทร์ทา จันทร์กล้า

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๖
เด็กหญิงสุจินตดา ธุนาสูรย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๗
เด็กหญิงสุนิสา ตลับทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๘
เด็กหญิงสุภัสรา อินทรฉัตร

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๓๙๙
เด็กหญิงอรทัย ตรงศูนย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงอัชริยา สุดฉลาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๑
เด็กหญิงอารีย์ ศรีละออ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๒
เด็กชายกรัณฑ์ ประถมบุตร

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๓
เด็กหญิงนริสา ดีขันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ การะเกต

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๕
เด็กหญิงจุรีมาศ ศรีสุข

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๖
เด็กชายชยานันท์ พรมเทพ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เสนาะเสียง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๘
เด็กชายชัยณรงค์ บุตรงาม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๐๙
เด็กหญิงชาลิสา บุตรงาม

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๐
เด็กชายชิษณุชา บุญไทย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๑
เด็กชายณัฐพงษ์ หล้าลำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๒
เด็กหญิงนุสรา สุภนาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๓
เด็กหญิงนำทิพย์ พรมจำปา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๔
เด็กหญิงปนัดดา แซงอุ่น

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๕
เด็กหญิงปยดา มะโนรัมย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๖
เด็กชายพัสกร ราชมะโฮง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ประกอบดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ดัชถุยาวัตร

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๑๙
เด็กชายศิริวัฒน์ บุญยงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา บุญธรรม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๑
เด็กหญิงสโรชา มันจิต

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๒
เด็กหญิงอรทัย วังสันต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๓
เด็กหญิงอรวรรณ วังสันต์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๔
เด็กชายเจษฎา เปลียนจันทร์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๕
เด็กหญิงไข่มุก ดัชถุยาวัตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๖
เด็กชายสุพงศ์ชาญ จันทร์ยา

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๗
เด็กชายกฤติโชค ประดับ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๘
เด็กชายกฤษฎา สีบูพิมพ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๒๙
เด็กชายครรชิตพล ชินวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๐
เด็กหญิงจินตนา เทินสระเกษ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๑
เด็กชายจิรพัฒน์ ชัยชนะ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๒
เด็กหญิงจิรภัทร์ พงษ์วิเศษ

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๓
เด็กชายธิชานนท์ รูปขำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๔
เด็กชายปยวัฒน์ ชมฤทธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๕
เด็กชายปยะพงษ์ ชิดปราง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๖
เด็กชายพิรุณชัย โปรยทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๗
เด็กหญิงมาลินี เมืองจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๘
เด็กชายวัชรพงศ์ จันทร์เพ็ง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๓๙
เด็กหญิงศุภนิดา เพศหงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๐
เด็กหญิงศุภนุช สอนสุวรรณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๑
เด็กชายสหรัฐ ขจรจิตต์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๒
เด็กหญิงสุกัญญา ลมรืน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๓
เด็กหญิงสุนีย์ พยัฆกุล

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๔
เด็กชายสุพจน์ เกษสิงห์

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๕
เด็กหญิงเกตมณี สุขศิริ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๖
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อุทัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๗
เด็กหญิงเกศมณี ภักดีวุธ

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๘
เด็กหญิงเกษสุดา มากเวียง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๔๙
เด็กชายไตรรัตน์ เสียงเสนาะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๐
เด็กหญิงกนิษฐา แสงแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๑
เด็กหญิงกัลยาณี ทรายเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๒
เด็กชายคธาวุฒิ ยอดไธสง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๓
เด็กชายจักรพงศ์ ชัยศร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๔
เด็กหญิงจิราพร ช่วยตะคุ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๕
เด็กชายจิรายุทธ บุญเกิด

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๖
เด็กหญิงชนิตา บุญปญญา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ผุยพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๘
เด็กชายธวัชชัย แสงแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๕๙
เด็กหญิงธัญชนก คงศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๐
เด็กชายธิวา ละพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๑
เด็กหญิงนพรัตน์ ดีศรีคร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๒
เด็กหญิงนฤมล คำฤาชา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๓
เด็กหญิงนฤมล ชินเป

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๔
เด็กหญิงนิรมล คารทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๕
เด็กหญิงนำผึง

้

สีหาบุตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๖
เด็กชายปฐมพงศ์ คำแสน

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๗
เด็กชายพงศ์ธวัช กัลยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๘
เด็กชายพลพล ประกิง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๖๙
เด็กหญิงพัชรภา สอดศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๐
เด็กหญิงพุทธิดา สานุสันต์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๑
เด็กหญิงรติรัตน์ บุษบา

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๒
เด็กชายฤทธิเดช สอนรมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๓
เด็กหญิงศุภนิดา กันยานุช

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๔
เด็กชายสันดุษิต สานุสันต์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๕
เด็กหญิงสิริพร แก้ววงษ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๖
เด็กหญิงสุจิตรา เท่าเทียม

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๗
เด็กหญิงสุธิชา หาญกล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๘
เด็กหญิงสุมิตรา วรรณประเสริฐ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๗๙
เด็กชายอนุชา พรรษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๐
เด็กหญิงอรทัย หาญมานพ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๑
เด็กหญิงอรพรรณ สงพัด

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๒
เด็กหญิงอลิษา จันจิตร

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๓
เด็กหญิงโสรญา พรหมชาติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา อาษาศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๕
เด็กชายณัฐพล ชืนสวัสดิ

่ ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๖
เด็กหญิงวราภรณ์ รวมเงิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๗
เด็กชายวีระพงศ์ พวงผล

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๘
เด็กชายวีระพัฒน์ พวงผล

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๘๙
เด็กชายสนธยา ศรีรักษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๐
เด็กชายสมรัก วรรณประเสริฐ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๑
เด็กชายสันติสุข ศรีบาล

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๒
เด็กชายสิทธิราช โกยทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๓
เด็กชายสุรชัย สร้อยทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๔
เด็กหญิงอรวรรณ โพธิหมาก

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๕
เด็กชายอันดา ดวงคำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๖
เด็กหญิงอาทิตยา สานุสันต์

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๗
เด็กชายเจนณรงค์ ชินวงศ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๘
นางสาวกุหลาบ มงคล

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๔๙๙
นายทนงศักดิ

์

เสียงใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๐
เด็กชายพีระพงษ์ ละคร

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๑
นายภัทรพงศ์ โกยทรัพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๒
นางสาวยอดชีวัน สีหรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๓
นางสาวรัตติกา บุญจร

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๔
นางสาววนิดา ลมรืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ละคร

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๖
นายศักดิชัย

์

จันทร์คำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๗
นายศักดิดา

์

แก่นศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๘
นายศิรยุทธ บุดดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๐๙
นางสาวสายสมร บุดดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๐
นางสาวสุดารัตน์ สานุสันต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๑
นางสาวสุทธิดา สานุสันต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๒
นางสาวสุภาวดี สานุสันติ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๓
เด็กชายอภิวัฒน์ พิลาสุข

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๔
นางสาวอาภัสรา นธีนาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๕
นางสาวอินทิรา หล่าจันดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๖
นางสาวอุทัย กลินเกษร

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๗
นายจักรพันธ์ คำรัง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๘
นางสาวดาราวดี จันทะแจ่ม

๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๑๙
นางสาวดุษฎี บุดศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๐
นายธนพล ภักดีวุธ

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๑
นายธนากรณ์ สานุสันต์

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๒
นายธีรวัฒน์ สานุสันต์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๓
นางสาวนฤมล ยางงาม

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๔
นายพงษ์ศิริ สีตัสสะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๕
นางสาวพรพิมล นธีนาม

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๖
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์คำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๗
นางสาวพาวริน แจทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๘
นายพิพรรธ สุขศิริ

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๒๙
นางสาวมัชฌิมา ทองเหลือง

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๐
นางสาวยุภาพร จินาวัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๑
นายวิษณุ ประกอบธรรม

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๒
นางสาวศรินรัตน์ พสุธาธราพัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๓
นางสาวสมยงค์ หลักงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๔
นางสาวสุนิตา ทนงค์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๕
นายองอาจ งามแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๖
นางสาวอัจฉราวรรณ ชินวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๗
นางสาวอัยนรินทร์ ขันติวงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๘
นางสาวแพรวรี สุขศิริ

๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๓๙
นางสาวไพรรินทร์ กัญญาพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๐
นายคำรณ ทิพย์พงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๑
นายปรีชา ชิณบุตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๒
นายสุรพันธ์ แก้ววิลัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๓
เด็กชายทักษิณ อุดทุม

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๔
เด็กชายธนากร แท่นศิลา

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๕
เด็กชายพิเชษฐ์ ช่องงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๖
เด็กชายภูรวัจน์ วงศ์บุตรศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๗
เด็กชายวีรภัทร บุญเหมาะ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๘
เด็กชายจิรรัฐ แขมคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๔๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ รักพงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๐
เด็กชายณัฐทวี กลีบบัว

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๑
เด็กหญิงนิตยา อาจหาญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๒
เด็กชายพัชรพล ยอดสง่า

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๓
เด็กหญิงภาสินี ประจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๔
เด็กชายศรายุธ แท่นศิลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๕
เด็กชายศิรศักดิ

์

สิทธิโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๖
เด็กชายเจมส์ ปยวงศ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ แผ่ผาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๘
เด็กชายศราวุธ ชัยลา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๕๙
เด็กชายสิทธิโชค ทุมภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๐
เด็กหญิงอนัญญา ภักดิใส

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๑
นางบัวลิน โสภา

๑๘/๐๖/๒๔๙๙

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๒
นางสมพร หิตะยะโส

๐๓/๐๖/๒๕๐๙
วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๓
นางมะลิวรรณ ศรีพรหม

๐๕/๑๑/๒๕๑๖

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๔
นางละออง สังเกตกิจ

๐๑/๐๗/๒๔๙๓

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๕
นางจำรูญ ไกรษร

๐๗/๐๒/๒๔๙๕

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๖
นางเสมอ ชาวเมืองปกษ์

๒๖/๑๑/๒๔๙๐

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๗
นางสาวชืนสุดา

่

พิลาศรี
๐๒/๐๗/๒๕๑๓

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๘
นางขวัญฤทัย โพธิสระคู

์

๓๑/๐๗/๒๕๐๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๖๙
นางจิดาภา วรรณศรี

๑๘/๐๙/๒๕๐๖

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๐
นางทจร นิลจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๐๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๑
นางบัวลิน พลราช

๐๑/๐๗/๒๕๑๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๒
นางสาวจิตประสงค์ สัยงาม

๐๓/๑๑/๒๕๐๐
วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๓
นางบงกฏ สามิลา

๐๖/๑๑/๒๔๙๕

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๔
นางอนงค์ เสียวทอง

้

๒๔/๐๕/๒๕๑๔

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๕
นางทุม ประดับศรี

๐๕/๑๐/๒๔๙๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๖
นางกาญจนา ธรรมนาม

๑๕/๐๙/๒๕๑๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๗
นางบุญช่วย สุนทร

๐๑/๐๕/๒๔๙๕

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๘
นางบุญเกือ

้

ผลาผล
๐๑/๐๕/๒๔๘๙

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๗๙
นางเทียนทอง ศรีโพธิอุ่น

์

๐๓/๐๘/๒๔๘๗

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๐
นางแม่เนียม ปาภูงา

๐๓/๐๒/๒๔๙๐
วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๑
นางบุญเหลือ วลัยศรี

๐๑/๐๘/๒๔๙๓

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๒
นางหนู สีวัง

๐๒/๐๑/๒๔๙๓

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๓
นางคำปุน ศรีมารักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๑๐

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๔
นางสมหมาย สมศรี

๐๔/๐๗/๒๕๑๓

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๕
นางทิพย์ เสริมมณีกุล

๐๖/๐๕/๒๕๑๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๖
นายอนันต์ ขันโมลี

๐๕/๐๒/๒๔๙๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๗
นางสาวพรพิมล สุนันต์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๘
นางละมัย ดีพลงาม

๑๙/๐๗/๒๕๒๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๘๙
นางสมปาน สร้อยสองชัน

้

๑๙/๐๔/๒๕๐๖

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๐
นางสาวนิตยา หมืนขันธ์

่

๒๕/๐๗/๒๕๒๓

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๑
นางสุจิตร สุดชาลี

๑๖/๑๒/๒๔๙๙

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๒
นางเลน พรมมา

๑๘/๐๔/๒๔๙๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๓
นายไพจิตร วสันตเสนานนท์

๑๗/๐๙/๒๔๙๔

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๔
นายธีรพล บุรีรัตน์

๑๒/๐๑/๒๕๐๔

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๕
นางธันยา ทมโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๑๗

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๖
นางสุบิน แสงสระครู

๐๑/๐๘/๒๔๙๗

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๗
นายกฤษณะ ทมโคตร

๒๒/๐๘/๒๕๑๒

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๘
นางนิม

่

แสนสำอางค์
๐๘/๐๑/๒๔๘๘

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๕๙๙
นางหนม โสพันธ์

๑๔/๐๑/๒๕๐๕

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๐
นางบัว กวางทอง

๐๖/๐๖/๒๔๙๗

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๑
นายสุพรรณ์ อยู่ดีรัมย์

๐๕/๐๒/๒๔๙๕

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๒
นางสุนา แสนสำอางค์

๐๘/๑๒/๒๕๐๔

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๓
นายชู ราชพลแสน

๑๓/๐๒/๒๔๙๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๔
นางสมภาร จันทร์แดง

๒๒/๐๔/๒๔๘๘

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๕
นางหนูนิต เพิมผล

่

๐/๐/๒๔๙๗ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๖
นางไอ่ แสนเลิศ

๐๔/๐๔/๒๕๐๖
วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๗
นางทองสี แก้วกล้า

๒๖/๐๔/๒๔๘๘

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๘
นางจรัส สังโสมา

๐๒/๐๗/๒๔๘๑

วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๕๙/๘๖๐๙
เด็กชายยุทธนา มีสิทธิดี

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๐
เด็กชายพิพัฒน์ เสาพึงดี

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๑
นางสาวสุกานดา โพธิศิริ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๒
เด็กชายอธิวัฒน์ บุรีรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๓
เด็กหญิงเบญจพร กายดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๔
เด็กหญิงจันทิมา นันทะเพชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๕
เด็กหญิงจิตรวิภา มีสานุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๖
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จงพินิจ

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๗
เด็กชายธีรพงษ์ สังข์โกมล

๑๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๘
เด็กหญิงนันทกานต์ ศิริกุล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๑๙
เด็กหญิงปภาวดี ลัดดาไสว

๑๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๐
เด็กหญิงวนิดา เสาะรส

๑๐/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๑
เด็กหญิงศรฤทัย กันทา

๑๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๒
เด็กชายอนุชา พลาพล

๐๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๓
เด็กหญิงอริดสา ปนทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สกุลเดียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๕
เด็กหญิงจิรัชญา ชมาลัย

๒๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตะลาโส

๒๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๗
เด็กชายผดุงเกียรติ สินสร้าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๘
เด็กหญิงพัณณิตา ทองลี

๑๖/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๒๙
เด็กหญิงวรรณษา แก้วเขียวงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๐
เด็กหญิงวรรณสา จรัสใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๑
เด็กหญิงวาริสา ชัยดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๒
เด็กชายสุทธิพล อินทร์แปน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๓
เด็กหญิงอริสรา ปานกลาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๔
เด็กชายจิตริน อุตส่าห์ดี

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๕
เด็กหญิงจินตนา อิมใจ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

มุขพิมาย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๗
เด็กหญิงชุติมา สุนินทบูรณ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

แปนทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๓๙
เด็กหญิงปรีณาพรรณ แผ่นทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๐
เด็กชายพนมเวศน์ พลพระแทน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๑
เด็กหญิงพิยดา ดูแปลกดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๒
เด็กหญิงฟาใส อุดมทรัพย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๓
เด็กชายภัทรพล หงษ์ศรีจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๔
เด็กชายวรกิจ พาหา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๕
เด็กหญิงวารี ชารีงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๖
เด็กชายวุฒิชัย ดูแปลกดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๗
เด็กชายศรัญู ยิงเชิดดี

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ มาตย์แก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๔๙
เด็กชายศุภกร การงานจบ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๐
เด็กชายสงคราม ชอบเสร็จ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๑
เด็กชายสิทธิพล พิมสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุกใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๓
เด็กชายสุทัศน์ อินทร์สามรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๔
เด็กหญิงสุพร ปยะไพร

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๕
เด็กชายอภิเดช พิมสุข

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๖
เด็กหญิงอริสา ดำริห์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ อุดมทรัพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ งามเกิด

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๕๙
เด็กหญิงกัลญา ทนทาน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๐
เด็กชายจตุพร คงยิงหาร

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๑
เด็กชายจิรพงศ์ ยิงเชิดดี

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๒
เด็กหญิงจิรารัตน์ ยงยิงพูน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๓
เด็กชายชาญชน สังสีราช

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๔
เด็กชายชิษณุพงษ์ พิมตะครอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๕
เด็กหญิงณัฐพร คิดนุนาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๖
เด็กชายทรงวุฒิ สุดสม

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๗
เด็กหญิงธนัญญา สัชชานนท์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๘
เด็กชายธารินทร์ จันทร์แดง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๖๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ ชาติสม

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๐
เด็กหญิงนนทกร ประทุม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๑
เด็กหญิงนภัส นาวา

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๒
เด็กชายปรมี เทพนม

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๓
เด็กชายปรัชญา ทองใสสร

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๔
เด็กหญิงปรางทอง สุระมัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๕
เด็กชายปวิธ แก้วปลัง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๖
เด็กหญิงปญจารัตน์ วงค์เจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๗
เด็กหญิงพรนภา สมหวัง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๘
เด็กชายรนธิชัย วสุวัชร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๗๙
เด็กชายราเชนร์ สมจิตร

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๐
เด็กหญิงวรรณา สังสมานันท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๑
เด็กชายวรฤทธิ

์

สุขพินิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๒
เด็กหญิงวรวรรณ แก้วกลม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๓
เด็กหญิงวาสินี เหลือดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๔
เด็กชายวิโรจน์ นนธิจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๕
เด็กหญิงศยามล สุขจิตร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๖
เด็กหญิงสาริกา ศรีละคร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา สายกระสุน

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๘
เด็กหญิงสุดใจ ศิริสุข

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๘๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ เผ่าพันธ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๐
เด็กหญิงอรสา สายกระสุน

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๑
เด็กชายอัคเนย์ สายทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๒
เด็กหญิงอัฐชรีพร ประคตสะคน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๓
เด็กชายเพิมพูน

่

สายกระสุน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๔
เด็กหญิงเพ็ญนภา สำราญจริง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๕
เด็กหญิงจริยา สกุลธรรมรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๖
เด็กหญิงจริยา สุขจิตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๗
นายชัยวัฒน์ เปรียบยอดยิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๘
เด็กหญิงนลัทพร ยอดสาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๖๙๙
เด็กหญิงปฏิมากร สุวรรณสนธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๐
เด็กชายปริญญา ทองใสสร

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๑
นายปรเมศร์ สุดยอดสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน เนตรดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๓
เด็กหญิงรดา สกุลจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๔
เด็กชายวชิระ เหล่าวงษ์ศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๕
เด็กชายวิษณุพงศ์ เพียรเสมอ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๖
เด็กหญิงศศิธร คำเพาะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๗
เด็กหญิงสุนิษา จุดงาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๘
เด็กชายอภิรักษ์ สุดสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๐๙
เด็กหญิงอรณี บุญมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๐
เด็กหญิงอรษา เหิกขุนทด

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๑
นางสาวเขมิกา สัชชานนท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๒
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชมชืน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๓
นางสาวกิงกมล

่

บุญมัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๔
นางสาวขนิษฐา งามเลิศ

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๕
นายณรงค์ฤทธิ

์

กล้าจัด
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๖
นายธนากร โนนยาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๗
นายธีรศักดิ

์

ขุนทะยม
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๘
นายปฏิกรณ์ นิเลปยัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๑๙
นางสาวพรทิพย์ ยืนยง

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๐
นางสาวพรรณภัทร เงางาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๑
นางสาวมนสิชา ยาโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๒
นางสาวมินตรา ทองสุด

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๓
นายวัฒนา สัชชานนท์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๔
นางสาววันวิสา ไม้จันทร์ดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๕
นายศราวุธ ขันติกิจ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๖
นายศุภวัฒน์ งามเลิศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๗
นายสมพร เสียงเพราะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๘
นางสาวสุปราณี บุญปก

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๒๙
นางสาวสุพรรษา บุญสม

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๐
นางสาวอลิษา มีสกุล

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๑
นางสาวเนตรนภา สิริสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๒
นายจักรพันธ์ ดาทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๓
นางสาวชไมพร ชัยครุฑ

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๔
นายธีรภัทร์ บุญหาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๕
นายนัฐศิษย์ ศรีชาติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๖
นางสาวนิตยา ยนรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๗
นายมงคล สายนาค

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๘
นายสิทธิพร โสรเนตร

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๓๙
นายสิทธิศักดิ

์

งามตรง
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๐
นายอนันตศักดิ

์

ทองลอย
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๑
นายคำภีร์ ศรีเครือดำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๒
นางสาวจงรัก ภาที

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๓
นางสาวจิรนันท์ แก้วใหญ่

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๔
นางสาวลดามาศ พลเสนา

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๕
นางสาววรรณิศา เช่นชาย

๒๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๖
นางสาววิไลวรรณ กำจัดภัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๗
นางสาวสิริจันทร์ พันธ์สำโรง

๒๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๘
นางสาวอรญา บรรฑิต

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๕๙/๘๗๔๙
เด็กหญิงรสรินย์ สะเก็บมะวา

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๐
เด็กหญิงอรณี ฆ้องเดช

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๑
เด็กหญิงกัญญาพร ไชยพงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ มูลทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๓
เด็กหญิงกุลณัฐ รัตนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๔
เด็กหญิงกุลรัตน์ ดวงจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๕
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีละบุตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๖
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ทนขีเหล็ก

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๗
เด็กชายจารุวิทย์ ทองอุดม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๘
เด็กชายจิรายุ นามเวช

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๕๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ดาคม

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ สอาดนัก

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๑
เด็กชายชลิต บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๒
เด็กชายณัฐดนัย สายบุตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๓
เด็กหญิงทักษพร สำราญสุข

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๔
เด็กหญิงบุษราภรณ์ อุ่นจิตร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๕
เด็กหญิงปวีณา เรือเสาร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๖
เด็กหญิงปะณิดา ห่อทรัพย์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๗
เด็กหญิงปยากร บูรณ์เจริญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๘
เด็กชายพัลลภ สะสีรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๖๙
เด็กหญิงภัทรนันท์ ชฎาทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๐
เด็กชายยงยุทธ ตระกูลสูง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๑
เด็กหญิงรักษิณา ขวาชารี

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๒
เด็กหญิงลลิตา ผาใต้

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๓
เด็กหญิงวริษา สุขพราม

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๔
เด็กชายวสันต์ ปนสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๕
เด็กชายวันเฉลิม แก้ววงศ์เครือ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๖
เด็กหญิงวิลาสินี บุรทร

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๗
เด็กหญิงศรารัตน์ สำรวมจิต

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ เปาลำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๗๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๐
เด็กหญิงสมฤดี แข็งฉลาด

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ พุ่มทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๒
เด็กหญิงสุดใจ ศาลางาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา จันทนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๔
เด็กหญิงสุวรรณี ไวมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นาคเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๖
เด็กชายอดิศร เมฆกระจ่าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๗
เด็กหญิงอทิตยา ประกอบดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๘
นางสาวอธัญญา เครือวัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๘๙
เด็กหญิงอภิวรรณ นามมูลตรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๐
เด็กหญิงอารียา วสุวัชร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๑
เด็กหญิงอิศริยา จันทร์สิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

บุญคง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๓
เด็กชายเจตติพงษ์ ศรีน้อย

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๔
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ตระกูลสูง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๕
เด็กชายคงชีพ ซ่อนกลิน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๖
เด็กชายจิรายุ เผ่าพันธุ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๗
เด็กหญิงจิราวรรณ บุตรงาม

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๘
เด็กหญิงชนากร ปนสันเทียะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๗๙๙
เด็กชายฐิรวัฒน์ งามเลิศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จำปาทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๑
เด็กชายณัฐภัทร เสาร์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๒
เด็กหญิงทักษพร สิงห์เหล็ก

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๓
เด็กหญิงธนัชพร จุไรย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๔
เด็กชายธีรภัทร์ แจ่มใส

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๕
เด็กชายนัฐภรณ์ เปรียบดีสุด

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๖
เด็กชายปราโมทย์ ศรีน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๗
เด็กชายปญญาพล บูรณะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๘
เด็กหญิงปาลิตา ซองเซา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๐๙
เด็กหญิงปยวรรณ ดำรงศักดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๐
เด็กชายพัสสน สีเภา

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๑
เด็กชายพีรฉัตร สุขพราม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๒
เด็กหญิงมัชฒิมา เสาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๓
เด็กหญิงมัณฑิตา บุตรงาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๔
เด็กหญิงรักสกุล ฉิมงาม

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๕
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูมิสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๖
เด็กหญิงศิริญา จำปาทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๗
เด็กชายศุภักษร สีลุ่มใต้

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๘
เด็กชายสรศักดิ

์

ผาสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๑๙
เด็กหญิงสุวรรณี พรมศร

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๐
เด็กชายสุเมธ บรรเทิงใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๑
เด็กหญิงอชิรญา ยอดทัยสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๒
เด็กชายอัมรินทร์ สุขหอม

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดวงศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๔
เด็กชายไพชยนต์ ทุมเสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๕
เด็กหญิงขนิษฐา สุขวาสนะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๖
นายคมกริช ยอดไธสง

๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๗
นายจิรพนธ์ พิมานรัมย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๘
นางสาวธนพร ออมสิน

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๒๙
เด็กชายธีรเทพ พลศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๐
นายบุญญฤทธิ

์

พกกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๑
นายภูชิด สังข์ลาย

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๒
นายวรากร ก้อนแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๓
เด็กหญิงวราภรณ์ สำรวมจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๔
นางสาววันลี อรุณรัมย์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๕
นายศรัณย์ วสุวัชร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๖
เด็กชายศุภกิต สีพรหม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๗
นายสุรนาท รัตนะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๘
นายอภิเชษฐ์ เทศธรรม

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๓๙
นายเสฏฐวุฒิ จันดา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๐
นางสาวกัญญา จำปาทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๑
นางสาวทักษพร นระชาติ

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๒
นางสาวบุปผา เสาวพันธ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๓
นางสาวปาริชาติ สืบสันต์

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๔
นางสาวปยวรรณ อินทร์ชู

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๕
นายพนัส ศรีน้อย

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๖
นายภัทรพล ลีประโคน

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๗
นางสาวรักษิณา อาจเก่ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๘
นายรุ่งโรจน์ เรืองสำราญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๔๙
นางสาววรกานต์ นามเวช

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๐
นางสาวศศิวิมล สมเจตนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๑
นางสาวสุพรรณิการ์ เงินยวง

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๒
นางสาวสุวรรณา พรมศร

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๓
นางสาวเกศสุดารัตน์ ธรรมศาสตร

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๔
นายวิทยา ทาทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๕
นายศักดาพันธุ์ วงษา

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๖
นายสรวิชญ์ มังมี

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๗
นายเรวัตร พะเนตรรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๘
นางลัดดา นาสาวงค์

๑๒/๑/๒๕๒๖
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๕๙
นางไพลิน จุไร

๓๐/๑/๒๕๒๙
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๐
เด็กหญิงกัลยานี ไสสมบัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๑
เด็กหญิงจิรัศยา บุญตัว

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๒
เด็กหญิงจิราพร อักษร

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๓
เด็กชายจิรายุทธ โพธิราช

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๔
เด็กชายจีรภัทร เกษกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๕
เด็กชายชลธี แพทย์นาดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๖
เด็กหญิงดารากรณ์ โถทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๗
เด็กหญิงตยาคี แสงเพ็ง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๘
เด็กหญิงทักษพร ศรีเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๖๙
เด็กหญิงธนรัตน์ ตลับทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๐
เด็กชายธราธร อินทรนุช

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผักใหม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๒
เด็กหญิงนภัทร มังสะชาติ

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๓
เด็กชายนรินทร์ รัตนา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๔
เด็กหญิงปณิดา วรรณทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๕
เด็กหญิงปนัดดา อ่อนคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๖
เด็กหญิงรชนีกร บุตรงาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๗
เด็กหญิงวิลาสินี พรมมาป

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๘
เด็กชายศรายุทธ เขตประทุม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๗๙
เด็กหญิงศศิภา ท่อนเเก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงน้อยเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๑
เด็กชายเทวราช ชุมมาก

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๒
เด็กหญิงเมธาวดี ศรียันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๓
เด็กหญิงทิพวรรณ จันทาดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๔
เด็กหญิงพลอยนภา โยธาวงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๕
เด็กหญิงวิลักษณา เพชรมาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๖
เด็กหญิงญาณิศา สุขดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๗
เด็กชายธนากร ทองมานิจ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๘
เด็กหญิงพัชชา เบ้ามีศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๘๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิมลใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๐
เด็กหญิงมุทิตา เสาดอน

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๑
เด็กชายรพีวิชญ์ เจริญยิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๒
เด็กหญิงวิลาสินี ผมทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๓
เด็กหญิงกิติยา สุริวงค์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา ยินดีสุข

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๕
นางสาวดวงกมล ฉิมสุด

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๖
เด็กชายธีระพงศ์ ภูเวียง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๗
เด็กหญิงนฤมล เสมอดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๘
เด็กหญิงนุชจรี สาหับ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๘๙๙
เด็กหญิงพิจิตรา ก้านทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๐
เด็กชายภราดร ยานสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ วิมลใส

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๒
เด็กชายภานุกร วงพา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๓
เด็กหญิงยุภาวรรณ พงษ์สุวรรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๔
เด็กชายวิชยุตม์ พูลเพิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๕
เด็กหญิงวิภาดา บุตรเกือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๖
เด็กชายศราวุธ ชนะสงคราม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ศรีบาง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๘
เด็กหญิงนิตยา ลายงาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๐๙
เด็กชายปริญญา สมฤทธิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๐
เด็กชายพิชิตชัย สมฤทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๑
เด็กหญิงวริศรา บุญทรัพย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๒
เด็กหญิงศศิพร พันนาม

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๓
เด็กชายสุรศักดิ

์

อุปครุฑ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๔
เด็กหญิงอรัญญา ภาวะนา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๕
เด็กหญิงนิติยาพร สุขเฉลิม

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๖
เด็กหญิงรัตนา ทรงกุล

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๗
นางสาวสุประภา กาหลง

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๘
นางสาวกนกวรรณ สิงห์ทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๑๙
นางสาวจันทร์สุดา นันทิจารย์

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๐
นางสาวสุชาดา กุลชาติ

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๑
นางสาวณัฐกานต์ ชุมมาก

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๒
นางสาวปวีณา กาหลง

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๓
นางสาวยุพา ทองขาว

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๔
นางสาวรสินทรา มิทะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๕
นายสราวุฒิ ตอสูงเนิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๖
นายชวิศ สมบัติวงค์

๑๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๗
นางสาวมิงขวัญ

่

มารศรี
๒๒/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๘
เด็กชายจิรายุทธ หอมเนียม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๒๙
เด็กชายณัฐพงษ์ บูรณะ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๐
เด็กหญิงพัตรา เจริญยิง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๑
เด็กหญิงศศิวิมล ทวีโภค

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๒
เด็กหญิงสิริวิมล เสมาชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๓
เด็กหญิงอรอุมา มะลิดาษ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๔
เด็กหญิงกนกวรรณ วงเวียน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๕
เด็กหญิงกรรณิกา จันนุบิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๖
เด็กหญิงกวิตานนท์ อุตสาหะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา แอมโนน

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๘
เด็กหญิงจิตสุภา ใจงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๓๙
เด็กหญิงชลธิดา ชมชืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๐
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ศิวิลาศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๑
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พุ่มมาลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๒
เด็กหญิงณัฐริกา ยิงเชียว

่ ่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๓
เด็กชายดลภาคย์ ไชยราช

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๔
เด็กหญิงดวงดาว ระวังชน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๕
เด็กชายทรงชัย สิงห์ยาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๖
เด็กชายธนกฤต เปรมใจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๗
เด็กชายธนพล ศรีมณีรัตน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ อุ่นศิลป

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๔๙
เด็กหญิงนำทิพย์ บุญเลิศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๑
เด็กหญิงประภาศิริ ประคองใจ

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๒
เด็กหญิงปยธิดา พรมศิริเดช

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๓
เด็กหญิงพรรณนา ชืนตา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ สุขสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๕
เด็กหญิงพลอยนิล สางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๖
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สามาลย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๗
เด็กชายพิทักษ์ โชติยา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ทวีธรรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๕๙
เด็กชายภัทรพล ทนทาน

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๐
เด็กหญิงมนัสวี อดทน

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๑
เด็กหญิงรัชฎาพร พยัคษา

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๒
เด็กหญิงวาศิตา ศรีงาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๓
เด็กหญิงวิจิตรา คิดสม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๔
เด็กหญิงวินิดทรา สุขแสวง

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๕
เด็กหญิงศรัญญา ชนะชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๖
เด็กชายสิทธิกร แต้มฉลาด

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๗
เด็กหญิงสุกฤตา โภคลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ ทุมโสภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๖๙
เด็กหญิงสุพรรษา ประดับ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ มุมทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ จารัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๒
เด็กหญิงหทัยชนก ไชยราช

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๓
เด็กชายอดิลักษณ์ ทวีสุข

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๔
เด็กชายอดิศร กาลอินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๕
เด็กหญิงอนันตา ผิวเหลือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๖
เด็กหญิงอภิภาวดี นิตย์ลาภ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๗
เด็กหญิงอรสา บุญระวัง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๘
เด็กหญิงอรัญญา บำรุงนอก

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๗๙
เด็กหญิงอัญชลีพร ศรีขาว

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๐
เด็กชายอัศราวุฒิ นพเก้า

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๑
เด็กหญิงอาภรรัตน์ ศรีช่วย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ จันนุบิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๓
เด็กหญิงอิษยา จารัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๔
เด็กหญิงเกวลิน กัลยานาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๕
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พยุงสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๖
เด็กชายเสกสรรค์ สุระการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๗
เด็กหญิงแก้วฟา พัดพรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๘
เด็กชายแท่ง ทองแดง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๘๙
เด็กหญิงกชกร จันนุบิน

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๐
เด็กหญิงกฤติลักษณ์ จันนุบิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๑
เด็กชายกฤษฎา หอมสนิท

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๒
เด็กหญิงกัณฐิกา สมเพราะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๓
เด็กหญิงจิราพร สารคิด

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ บูรณะ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๕
เด็กหญิงชนัญญา โคลงพิมาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๖
เด็กชายชยาธร แจ่มฟา

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๗
นายชัยธวัช ดิษมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๘
เด็กชายณัฏฐวัตน์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๘๙๙๙
เด็กชายณัฐกร จันนุบิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๐
เด็กชายณัฐพล จันทะโชติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ซ้อนศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๒
เด็กชายทรงชัย แว่นดำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๓
เด็กชายทักษิณ บรรลือทรัพย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๔
เด็กชายทัศนพร อุดหนุน

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๕
เด็กชายธงชัย สารนิม

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๖
เด็กชายธรรพ์ณธร อยู่นาน

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ บุญมณี

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๘
เด็กชายธีรยุทธ ต่อดอก

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๐๙
เด็กหญิงนลินี โคโตสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๐
เด็กชายนันทสิทธิ

์

จำปาสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๑
เด็กหญิงนิตยา แดงดา

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๒
เด็กหญิงบุษญา หล้าลำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๓
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ตะพัง

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ปดทุมฝาง

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๕
เด็กชายมนต์รัตน์ สุภิษะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๖
เด็กชายรณฤทธิ

์

ปานพิมพ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๗
เด็กหญิงรสรินทร์ หลักแหลม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๘
เด็กชายระยา ชุนกล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๑๙
เด็กหญิงลีฟอง แก้วสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๐
เด็กชายวิชัย สตาเจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ ดำดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๒
เด็กหญิงวิยะดา ปราณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พิมพ์ศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๔
เด็กชายศิลา พรมศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๕
เด็กหญิงสาธิตา สมสวย

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๖
เด็กหญิงสุชาดา อินทร์ไสย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๗
นางสาวสุดาวรรณ เสาชัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๘
เด็กหญิงสุพัตรา บุญพิทักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๒๙
เด็กหญิงสุวิมล สมานมิตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๐
เด็กชายอดิศร สตากล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๑
เด็กชายอนุชิต ดีรอบ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๒
เด็กหญิงอลิตา คงสิงห์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๓
เด็กชายอารัญ พิลาสุข

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๔
เด็กชายอิทธิเดช แจ่มฟา

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๕
เด็กหญิงอินทิรา ทองแดง

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทวีเลิศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๗
เด็กหญิงเชษฐสุดา สิงคะเวหน

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๘
เด็กชายเวียนชัย โสรวรรณ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๓๙
นายกานต์ สังข์เผือก

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๐
นางสาวขวัญประภา สุขอนันต์

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๑
นายคิมหันต์ ศรีงาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๒
นายจรณินท์ ตัณฑ์สุระ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๓
นางสาวจิตสุภา คงศิริ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๔
นายจีรวัฒน์ แรงจบ

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๕
นางสาวจุไรวัณ นาดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๖
นางสาวชนิกา หมันรอบ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๗
นางสาวชรินรัตน์ ชอบนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๘
นายชินวัตร บุญจง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๔๙
นางสาวณัฐมล ใจกล้า

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๐
นางสาวดรัลรัตน์ ปานทอง

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๑
นางสาวทัศนีย์ บรรณการ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๒
นายธนวิทย์ สายแสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๓
นางสาวธนัญญา งามแสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๔
นางสาวธิดารัตน์ ภาสดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๕
นายบุญญฤทธิ

์

อุ่นจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๖
นายปราโมทย์ ยิงเสมอ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๗
นางสาวพัชราภรณ์ พยัคษา

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๘
นายพิเชฐ สุดชมโฉม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๕๙
นางสาวรุ่งฤดี ยูงรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๐
นางสาวลักขณา พุ่มลา

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๑
นายวรพิชัย เจียรนัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๒
นางสาววาสนา พรมเวียง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๓
นางสาววิลาวัลย์ โมใหญ่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๔
นางสาวศรัญญา เงางาม

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๕
นางสาวศิริลักษณ์ ริวศรี

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๖
นางสาวสมปอง หล้าลำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๗
นายสหัสวรรษ ฉิมงาม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๘
นางสาวสุดารัตน์ สีวงออน

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๖๙
นายสุรศักดิ

์

ด่านด้าว
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๐
นางสาวสุอนันต์ วิโรจน์รัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๑
นายอนุกูล บุญตน

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๒
นางสาวอภิญญา ทองปลัง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๓
นางสาวอรกานต์ บุญระวัง

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๔
นางสาวอลิสา คงสิงห์

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๕
นางสาวอลิสา พัฒน์ผล

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๖
นางสาวอารีรัตน์ จอมเกาะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๗
นายเกริกชัย โพธิเงิน

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๘
นายเกียรติพัทธ์ อุ่นเคราะห์

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๗๙
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ดำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๐
นางสาวเพ็ญนภา จิตรักษ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๑
นางสาวกรรัช พยัคษา

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๒
นายกรเดช ชุนกล้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๓
นายกองทัพ นำคำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๔
นางสาวกัลยา ยูงรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๕
นางสาวขนิษฐา บุญจิตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๖
นางสาวจันทนิภา ทองขาว

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๗
นางสาวจิราพร แยงรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๘
นางสาวจิราภรณ์ เสาว์รส

๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๘๙
นายจิรายุทธ แจ้งสว่าง

๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๐
นางสาวชลลดา มะลิทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๑
นายณรงค์ฤทธิ

์

นิตย์ลาภ
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๒
นางสาวณัฐธิดา การรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๓
นายต่อลาภ จันทร์สามารถ

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๔
นางสาวธนาวดี ขุนนคร

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๕
นายธวัชชัย สาแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๖
นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนสง่า

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๗
นางสาวธิติสุดา พันธุ์ชัยศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๘
นายธีรชัย แว่นดำ

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๐๙๙
นางสาวนันทกานต์ สิลาทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๐
นางสาวนุจรี นาคเกียว

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๑
นางสาวนุสรา สมสา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๒
นางสาวนำฝน กุลัสนาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๓
นางสาวปนัดดา ดีรอบ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๔
นางสาวประติภา สุขต้อง

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๕
นางสาวปวันรัตน์ พุ่มเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๖
นางสาวพิมรภา จันนุบิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๗
นางสาวพุฒิพร จรอนันต์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๘
นายพุฒิเมธ โสระเนตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๐๙
นางสาวภัสราภรณ์ เทียนทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๐
นายภูษิต บุญเศษ

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๑
นางสาวมาธิดา สมรูป

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๒
นายมานะ เทียนทอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๓
นายวงศธร ชาติมูลตรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๔
นางสาววรรณกานต์ สุขสถาน

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๕
นางสาววสิกา หาวงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๖
นางสาวศิรินธร เหมาะสมาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๗
นางสาวศิรินันท์ นพโสภณ

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๘
นางสาวสริตา มาลัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๑๙
นางสาวสุกัญญา อุดหนุน

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๐
นางสาวสุกัญญา เสาศิริ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๑
นางสาวสุดาภรณ์ หล่าไธสง

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๒
นายสุพจน์ จันทร์งาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๓
นางสาวสุพรรณี อำมินทร์

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๔
นางสาวสุพรรษา เอติยัติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๕
นางสาวหฤทัย ดีรอบ

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๖
นางสาวอรวินท์ จันนุบิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๗
นายอัครเดช วัยวัฒ

๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๘
นางสาวอัญมณี ทรัพย์มาก

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๒๙
นางสาวอารยา ยืนยง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๐
นางสาวอิงอร พรมบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๑
นายอุทิศ ยืนยง

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๒
นางสาวเกศิณี เกษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๓
นายเฉลิมฉัตร ศรีงาม

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๔
นางสาวเสาวภา ทองนรินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๕
นางสาวโสภา บุญทวี

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๖
นายกชกร ยวงแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๗
นางสาวกรรณิกา บุญเจียม

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๘
นางสาวกรรณิกา เครือแย้ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๓๙
นางสาวกัญญาณัฐ สางาม

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๐
นางสาวขวัญชนก ศรีดาเลิศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๑
นางสาวจริยา พวงลำภู

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๒
นางสาวจิตสุภา ดียิง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๓
นางสาวจิราภรณ์ ศรีสุมัง

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๔
นายจีรศักดิ

์

เทียนทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๕
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุภิษะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๖
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจียรนัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๗
นายชนสรณ์ สวัสดี

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๘
นางสาวณัฐรดี ตะโย

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๔๙
นายณัฐวุฒิ มีแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๐
นายณัฐวุฒิ ใสยิง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๑
นางสาวตวิษา สุขสงวน

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๒
นางสาวทัศนีย์ จิตรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๓
นางสาวธนพร งามสงวน

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๔
นางสาวธีรกานต์ ประดับ

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๕
นางสาวนันทนา ทองปลัง

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๖
นางสาวนิตยา ดวงชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๗
นางสาวปภัสสร ทาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๘
นางสาวพนิตสุภา ตุ่มนาค

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๕๙
นายพิษณุ เกิดเพิมดี

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๒ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๐
นายพิเศก แก้วสว่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๑
นายยุทธภูมิ พรหมบุตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๒
นางสาวลำเภา บุญเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๓
นายวายุ สีลาทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๔
นางสาววาสนา บุญคง

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๕
นางสาววิลัยพร สางาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๖
นายวุฒิชัย ชาวสวน

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๗
นายศรศักดิ

์

พรมชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๘
นายศรัณย์ บูรณะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๖๙
นางสาวศันศนีย์ โพธิจันทร์

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๐
นายสถาพร ปานเพชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๑
นายสมหมาย เจริญยิง

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๒
นายสรสิช ขวดแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๓
นายสรายุทธ ฮ้อเจริญวิวัฒน์

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๔
นายสหรัฐ ศรีสินธ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๕
นางสาวสายรุ้ง เอิบบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๖
นายสุชิน พวงเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๗
นางสาวสุดารัตน์ แสงทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๘
นางสาวสุธิดา บุญระวัง

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๗๙
นางสาวสุนิกา ศิลณรงค์

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๐ นางสาวสุพราวพรรณ
บุญพิทักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๑
นางสาวสุภาภรณ์ สิงห์ยาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๒
นางสาวสุรีย์ บำเพ็ญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๓
นางสาวสุรีรัตน์ สุขสนัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๔
นายอนาวิล บุญสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๕
นางสาวอรทัย บุญหนัก

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๖
นางสาวอริศรา พุ่มโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๗
นางสาวอรุณี บุญมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๘
นางสาวอัญชลี จันนุบิน

๐๕/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๘๙
นางสาวเกศินี วัยวัฒน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๐
นางสาวเกศแก้ว สนโสก

๑๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๑
นางสาวเจนจิราภรณ์ ยวงแก้ว

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๒
นางสาวเหมือนฝน สร้อยมณี

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๓
นางสาวแก้วกัลญา ชาชม

๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๔
นางสาวแก้วกานดา ชัยพร

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๓ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๕
เด็กชายชาคริต เกตวิจิตต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๖
เด็กชายพันธ์เทพ จำปาตุม

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ อุดอาด

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

ตุ้มทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๑๙๙
เด็กชายศราวุธ หงษ์สา

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๐
เด็กหญิงศศิธร ยวนจิตต์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๑
เด็กชายอนุพงศ์ แก้วหลวง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ตะกุดมูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหมือนเมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๔
เด็กหญิงโชติรส ปะจีน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๕
เด็กหญิงชนากานต์ จูมพลาศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๖
เด็กชายชัยยุทธ ดวงฉำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ดวงน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๘
เด็กหญิงเมลิษา เกวียนเล

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๐๙
เด็กชายกฤษดา ทองหลาง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๐
เด็กหญิงจันทิมา อุ่นศิลป

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๑
เด็กชายชัยมงคล จำปาตุม

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๒
เด็กชายชินวัฒน์ นาวัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๓
เด็กชายณัฐพล จำปาตุม

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อุกอาจ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๕
เด็กชายติยพันธ์ ภูมิรินทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๖
เด็กหญิงทิพคนางค์ บวรรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๗
เด็กชายธนวันต์ แปนแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ก้านอินทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๑๙
เด็กหญิงนุจรี เมียะแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๐
เด็กชายปรัชญา บุญมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๑
เด็กหญิงปาลิตา หลักแหลม

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๒
นางสาวพรพรรณ เจือบุญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๓
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สำแดงชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๔
เด็กชายภูวนาท สตาเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๕
เด็กหญิงวรัญญา แซ่เล็ก

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๖
เด็กหญิงวราภรณ์ ใสยิง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๗
เด็กชายวัชรินทร์ ดวงดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๘
เด็กหญิงวาสนา ศรีโสภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๒๙
เด็กชายวิชญะ บุญคง

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๔ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๐
เด็กหญิงศิริกานดา บัวขาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๑
เด็กหญิงศิริพรรษา ศรีพรม

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๒
เด็กหญิงสาริกา สมยิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๓
เด็กหญิงสุจารี อินทร์นุช

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๔
เด็กหญิงสุภัทรา เหล่าศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๕
เด็กหญิงสุวภัทร ธรรมทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

มีมาก

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๗
เด็กหญิงอรวรรณ ทองยวง

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๘
เด็กหญิงอรุณี โภคผล

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๓๙
เด็กหญิงเขมิกา ธนาพิทักษ์บุตร

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๐
เด็กหญิงแจน วันประภา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๑
นางสาวกันนิภา วงษ์เจริญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๒
นางสาวจันทิมา จำปาสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๓
นางสาวชุติมน เพ็งพิศ

๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๔
นางสาวณัชติยา ยิงดี

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๕
นายดานุพล การปลูก

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๖
เด็กชายธนากร ธรรมนาม

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๗
นางสาวธิดารัตน์ บุญคง

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๘
นางสาวนิสา ดวงน้อย

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๔๙
นายปราโมทย์ แก้วสว่าง

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๐
นางสาวพิลาวรรณ อยู่สุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สตาดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๒
นางสาววราลี จุฬา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๓
นางสาวสุจิรา ใสยิง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๔
นางสาวสุชาดา เหล่าดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๕
นางสาวสุยานี มณีศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๖
นายอนุชา จำปาสุข

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๗
นางสาวเกวลิน ก้านแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๘
นางสาวเยาวเรศ มีเจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๕๙
นายเอกรัตน์ สิงห์เสือ

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๐
นายฐิติพันธ์ โพธิคา

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๑
นางสาวพนารินทร์ มณีชาติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๒
นางสาวฟองฝน สุขล้วน

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๓
นางสาวรสิตา เชิดโฉม

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๔
นางสาววิภาวรรณ นิมนวล

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๕ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๕
นางสาวศิริรัตน์ ชำนาญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๖
นางสาวสุดาพร บุญคง

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๗
นางสาวอนุสรา สำรวย

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๘
นายอภิสิทธิ

์

มีชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๖๙
นางสาวอรญา ม่วงงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๐
นางสาวอรวรรณ อินทร์นุช

๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๑
นายปริญญาเทพ เทพโภชน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๒
นางสาวปริศนา วงษ์ฉลาด

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๓
นางสาวปวีณา นิลระยับ

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๔
นางสาวพรพิมล กล้าแรง

๑๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๕
นายภิรมย์ เงางาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๖
นางสาวมัลลิกา จำปาสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๗
นางสาวระวีวรรณ ทองยวง

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๘
นางสาวศิรินภา แก้วสว่าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๗๙
นายสมชาย จำปาสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๐
นางสาวสายธาร ศรีจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๑
นางสาวสิราวรรณ แจ้งแสง

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๒
นางสาวสิริลักษณ์ นันทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๓
นายอภิสิทธิ

์

แก้วสว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๔
นางสาวอัฉรา อุ่นศิลป

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๕
นางสาวอาทิตยา บุญคง

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๖
นายเทพฤทธิ

์

ยุทธธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๗
เด็กหญิงกนกวรรณ พันพม่า

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๘
เด็กหญิงกัลยา เลาเลิศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ สันทาลุนัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๐
เด็กหญิงชดากร ไตรพรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๑
เด็กหญิงฐิตินันท์ หาญเสมอ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๒
เด็กชายธีรเดช สระแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๓
เด็กชายนิรฉัตร ทับภูมิ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๔
เด็กชายปยะนันท์ สมัญญา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๕
เด็กหญิงปยะมาศ เทียงกินรี

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๖
เด็กหญิงพรนภา พานทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ต้นทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๘
เด็กชายวิชิตชัย โสดาโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๒๙๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ชัยภา

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๖ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๐
เด็กหญิงวิลาสินี แสนเลิศ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ เกษแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๒
เด็กหญิงศศิธร เกษแก้ว

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ เลาเลิศ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ หาญเสมอ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๕
เด็กชายสุเมธ สมัญญา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๖
เด็กหญิงอรชร สระแก้ว

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๗
เด็กหญิงอรอุมา สมัญญา

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๘
เด็กหญิงอารียา อินทร์หอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๐๙
เด็กชายอิศรายุทธ สันทาลุนัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๐
เด็กหญิงเกศรา ธรรมาด้วง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๑ เด็กหญิงกณิษฐ์กันติสา
หาญเสมอ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๒
เด็กหญิงชนิดา หาญเสมอ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๓
เด็กหญิงสุพัฒตรา ชัยภา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๔
เด็กหญิงอรยา สมงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๕
เด็กหญิงอาภาพร ชูเจริญ

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๖
เด็กหญิงณัฐิกา โสภากุ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๗
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บุญเต็ม

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๘
เด็กหญิงพิมพ์พร นามโคตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๑๙
เด็กหญิงวรินทร สมัญญา

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๐
เด็กหญิงศศิธร พิมพ์เพ็ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๑
เด็กชายเกียรติชัย สมัญญา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๒
เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

ศรีจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๓
เด็กหญิงธนพร ท่าดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๔
เด็กหญิงวิภาพร สินศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๕
เด็กหญิงวิรชา สินสุพรรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๖
เด็กหญิงอรุณรัตน์ สมัญญา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๗
เด็กหญิงนิรมล แสสินธุ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๘
เด็กหญิงศศิประภา รสหอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๒๙
เด็กหญิงสาคร ศรีลาอุดม

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๐
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ ยินดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๑
เด็กหญิงชลดา สอนดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๒
เด็กชายอนันต์ ภาคพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงมาศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๔
เด็กชายคนัสนันท์ นิชาญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๗ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๕
เด็กชายธีรวัฒน์ แอ่งสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๖
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๗
เด็กชายไกรวิทย์ บุญโต

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๘
เด็กหญิงนิชาภัทร์ ศรีทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๓๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์หอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๐
เด็กหญิงภัณฑิรา แอ่งสุข

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๑
เด็กชายวัชรพล ธรรมนุษย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองทา

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๓
เด็กหญิงสุวิภา วงษ์มา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๔
เด็กหญิงอินทิรา ธรรมกุล

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๕
เด็กหญิงอุมาพร ศักดิศรีจันทร์

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๖
เด็กหญิงเปรมสิณีย์ ภาคพรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๗
เด็กหญิงเยาวพา พิมพ์แก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๘
เด็กหญิงกนกวรรณ คะหาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๔๙
เด็กหญิงกัลยกร แปนทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๐
เด็กหญิงปยะนัส ภาคพรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สระแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๒
เด็กหญิงวราพร สีแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๓
เด็กหญิงวารินทร์ สินสุพรรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ เทียงนนดา

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๕
เด็กหญิงสุปราณี ประเสริฐสุวรรณ

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๖
เด็กหญิงอริศรา วงษ์มา

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๗
เด็กหญิงคุณิตา ภาคสุภาพ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๘
เด็กชายชัยธัช ดาราเย็น

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๕๙
เด็กหญิงนลินภัสร์ บุญโต

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๐
เด็กหญิงปนัดดา พูนศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๑
เด็กหญิงมะลิวัลย์ อาวรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๒
เด็กหญิงยวมนต์ บุญลับ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ โสประดับ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สมัญญา

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนแก่น วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๕
เด็กหญิงวิลาวัลย์

แพทย์เมืองจันทร์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สันทาลุนัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๗
เด็กหญิงสุวนันท์ สุขเมือง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๘
เด็กชายคมสัน บุญเพิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๖๙
เด็กหญิงญานิกา เลาเลิศ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๘ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๐
เด็กชายพงศธร สิงจานุสงค์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ สินสุพรรณ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๒
เด็กหญิงรัตนดา เรือนใจหลัก

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๓
เด็กหญิงชนิกา อุดแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๔
เด็กหญิงดาวเรือง สินสุพรรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๕
เด็กชายทศพล เลาเลิศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๖
เด็กหญิงรสรินทร์ สินสุพรรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๗
เด็กชายสิทธิกร คงโคกแฝก

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๘
เด็กหญิงสิริยา คำพันชนะ

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๗๙
เด็กหญิงสิริยากร บุญประกอบ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๐
เด็กหญิงสุธิดา สินสุพรรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๑
เด็กหญิงอนุสรา วงสกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๒
เด็กหญิงอาทิตยา บุญทูล

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๓
นางสาวจาริวัฒน์ อินทรศรี

๒๓/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๔
นางจารุวรรณ บุญโต

๑๖/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๕
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์

๑๔/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๖
นายประเสริฐศักดิ

์

บุญทน

๒๖/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๗
นางสาววโรทัย ภูอาษา

๑๖/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๘
นางสาวศริญญา นามขันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๒๐
โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๘๙
นางศุภรดา แดงบุญเลิศ

๑๖/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๐
นางอัญชลี โพธารินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๑
เด็กหญิงวันเพ็ญ คุชิตา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนการุญวิทยา วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สะอาดเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนการุญวิทยา วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ผือหนองจอก

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๔
เด็กหญิงนฤมล ดีพืน

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๕
เด็กหญิงพัชรี แสนทวีสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๖
เด็กชายรังสรรค์ ไชยบำรุง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๗
เด็กหญิงสาวิตรี ไตรพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ สันทาลุนัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๓๙๙
เด็กชายจักรพงษ์ บุญยงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชกเหนือ วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๐
เด็กชายนราธร เพ็ชรพัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชกเหนือ วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๑
เด็กหญิงศศิธร อินทรามะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชกเหนือ วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๒
เด็กหญิงกมลวรรณ สมัครสมาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทเขต

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๔
เด็กหญิงจิราวรรณ จารัตน์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๙ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๕
เด็กชายชัยวัฒน์ นิยมชอบ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๖
เด็กชายณัฐพงศ์ สินศิริ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๗
เด็กชายธนโชติ ลำภู

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๘
เด็กชายธีรภัทร กุลรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๐๙
เด็กหญิงนรีรัตน์ วารุลังค์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ โคตุเคน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๑
เด็กชายพีรพล พันธ์ชัย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ ถ้วนถี

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๓
เด็กชายสุวิตต์ จันนุบิน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๔
เด็กหญิงอนัญญา บุตรสาลี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๕
เด็กชายเมธี โกสีนาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๖
เด็กชายเอกพล วารีรัมย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๗
เด็กหญิงโยษิตา อดุลย์กลาง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๘
เด็กชายจันทคาร มีสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๑๙
เด็กชายจิราวัชร ทองหล่อ

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๐
เด็กชายชูเจริญ นิลดรหวาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๑
เด็กชายธนธรณ์ สังข์ลาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๒
เด็กชายนภคปภา อัมหธร

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๓
เด็กหญิงพรทิพา นิลแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๔
เด็กชายภัทรพล พิมเวินธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๕
เด็กชายยุทธนา ดวงลายทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๖
เด็กหญิงศศิประภา เติมสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๗
เด็กชายศักรินทร์ อุตทูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๘
เด็กหญิงสุธิดา ผนึกทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๒๙
เด็กชายอานุภาพ เล้าวาลิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๐
เด็กชายธัญวรัตม์ เรืองรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๑
เด็กชายธีระ อุตทูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ โพธิงาม

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๓
เด็กชายภูวนัย จันทเขต

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๔
เด็กหญิงรุจิกร สุดเสน่ห์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๕
เด็กชายวิเชียร เหลือดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๖
เด็กชายศักดินรินทร์

์

เวลาเกิด
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๗
เด็กหญิงศิริกัญญา ทองจาก

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ สินมาก

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๓๙
เด็กชายสิทธิชัย ประคองดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๐ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๐
เด็กหญิงอตินุช สุภิษะ

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๑
เด็กชายอนุวัตน์ เทียนทอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๒
เด็กหญิงณัฐพร ศรีจันทึก

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายสนอง วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๓
เด็กหญิงวรนุช เดชบุญ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสายสนอง วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๔
เด็กหญิงประนัดดา ดวงประชัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสายสนอง วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๕
เด็กหญิงพัชราภา มัธปานัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสายสนอง วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๖
เด็กหญิงภัทราพร จงแจ้งกลาง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสายสนอง วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๗
เด็กชายวรพล ชิดตะขบ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๘
เด็กชายสันติภพ มัธปานัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๔๙
เด็กหญิงสายไหม กลางสวัสดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๐
เด็กชายอุดมศักดิ

์

มายา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๑
เด็กหญิงเปรมสุดา ประทุมวัง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๒
เด็กชายจิรกิตติ

์

ลอดสุโข
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๓
เด็กชายณัฐกร แฝงศักดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๔
เด็กหญิงณัฐนรี พูลมณี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๕
เด็กหญิงดมิสา อ่อนไธสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุวรรณแสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๗
เด็กหญิงนรินทร์ เทพเดช

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๘
เด็กชายภารดา เพไล

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๕๙
เด็กชายภูวดล บาลไธสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๐
เด็กชายสมหวัง หงษาปญญา

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๑
เด็กชายอภิรักษ์ ทานคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วงศ์ทวี

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๓
เด็กชายกิตติกานต์ สุขสนิท

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๔
เด็กชายขันชัย ยางสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ยางสุข

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขสนิท

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๗
เด็กหญิงธนบูรณ์ หุนทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๘
เด็กหญิงพรรณภัค สุขสนิท

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๖๙
เด็กชายพลวัฒน์ ปรากฏรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๐
เด็กชายศิริชัย ปญจะการ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๑
เด็กหญิงสิรินทิพย์ ลักษวุธ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๒
เด็กชายสืบศักดิ

์

แสงพา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๓
เด็กชายสุชีพ ทองดวง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ เปรียงพรม

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๑ / ๒๗๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๕
เด็กหญิงอัญชลิกา สังข์เงิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๖
เด็กหญิงอาริสรา สุขขา

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๗
เด็กชายธีรพล สุขสนิท

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๘
เด็กชายบงกช คงชูดี

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๗๙
เด็กชายวัทน์สิริ บุญแจด

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๐
เด็กหญิงอันจนา ยังอุ่น

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๑
เด็กหญิงทิพรัตน์ มีลาภ

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๒
เด็กหญิงธิดาพร ใสสอาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๓
เด็กหญิงวรรณธิดา แพงแก้ว

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๔
เด็กชายสราวุธ สุดวิเศษ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๕
เด็กชายกฤษดากร สอนเขียว

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๖
เด็กชายสิรภพ อินทะดก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๗
เด็กหญิงณัฐิดา สังข์แก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๘
เด็กชายธนภัทร ใจกล้า

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๕๙/๙๔๘๙
เด็กชายสิทธิกร บุตรงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตรงาม

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

คุ้มรอบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๒
เด็กชายพีรยุทธ แผ่นทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๓
เด็กหญิงอธิกา บุญมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๔
เด็กชายพลพัฒน์ ดาศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๕
เด็กชายภานุกร ไชยสงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๖
เด็กหญิงชนัญญา พรหมบุตร

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๗
เด็กหญิงลักขณา ดียิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๘
เด็กหญิงจิรันทร ทองนรินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๔๙๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สนทอง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๐
เด็กหญิงญดา ทองแม้น

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๑
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ทองแม้น

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๒
เด็กหญิงอินทิรา โนนสงคราม

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๓
เด็กหญิงชญานัท เงางาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๔
เด็กหญิงพัชรวิมล บูรณะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๕
เด็กหญิงเกศสุดา อัญญโพธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๖
เด็กหญิงศศิธร เจริญยิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๗
เด็กหญิงสุภาดา แสวงสุข

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญหว่าน

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๕๙/๙๕๐๙ เด็กชายณรงค์ชัย ไกรสุข ๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๑๐ เด็กชายทรรศพล เงางาม ๑๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๑๑ เด็กชายปฏิมา เหมาะชาติ
๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๑๒ เด็กชายสรวิศ มณีศรี ๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๑๓ เด็กชายเฉลิมเกียรติ ประดับศรี
๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๑๔ เด็กหญิงสิทธิณี ปานทอง ๐๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๕๙/๙๕๑๕ เด็กหญิงอรษา แสวงสุข ๒๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ โพธิศรีวิเวก

์

 

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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