
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสุรินทร์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๓๑,๖๘๒ คน ขาดสอบ ๗,๕๗๔ คน คงสอบ ๒๔,๑๐๘ คน สอบได้ ๑๔,๖๘๘ คน สอบตก ๙,๔๒๐ คน (๖๐.๙๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กชายฐาปนิต บังทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๒
เด็กหญิงศรัณย์ญา ประเสริฐศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๓
เด็กหญิงจิตติมา ไทยเหียม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๔
เด็กหญิงณิชาพร สัมฤทธิผ่อง

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงลักขณา วิโรจน์รัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๖
เด็กหญิงเมธินี ประดับศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๗
เด็กหญิงธนันณัฏฐ์ สร้อยจิต

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๘
เด็กหญิงธมลชนก ศาลางาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงกรกมล เสาทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๐
เด็กหญิงอัจฉรีย์ บุญสุยา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กชายยอเกียรติ ดวงใจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ อนุลีจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงภคพร ยิงเรงเริง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กชายเกียรตินิยม ทองเอียม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กชายวรพล โสภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงจินต์จุฑา พึงสีเกล้า

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ทุนดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงปณิตา เรืองสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงศิริพร แก้วฉลาด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๐
เด็กหญิงศุลีพร อินทร์สุขชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงไอยดา เหลือดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงพัชราภา ชอบดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กหญิงพุทธิดา ยอดศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงวริศา นิยมสวน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑ / ๔๒๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงสิริลักขณา นารี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงเกตุวลิน สร้อยจิตต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงนภัสสร ทองเอียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงวรินญา ถึงสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงกกกนก สุจริต
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๐
เด็กหญิงจิราพร คิดกล้า

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงฐิติชญา หาญชนะ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงดรัลรัตน์ สมนาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงธนาทิพย์ กล่อมจิต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงปฏิพร พลสะโก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงผริตา สังเกตกิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงกุลศิริ เลือนทอง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงพรธิดี ดาทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ทอง กิงแก้ว

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงรุจิรดา สายยศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงวรรณภา มะลิซ้อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงศศิภา สมัครเดียว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงศุทธินี ธานีพูน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงณัชชา เสาทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แสนเพือน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก่นเดียว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงกวิสรา ยิงได้ชม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงขวัญมนัส อุดมเดช
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงจีรวรรณ ละขะไพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงปยมาศ สิงห์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๐
เด็กหญิงภัทรานันต์ นพรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงสิริวัลย์ ลาวัลย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงสุดาพร สีงาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงอภิสรา สวัสดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงกัญญานัฐ สามสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สุตลาวดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงสุวิชาดา จัตุรภัทร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงภาคินี คงมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กหญิงกมลพร ประดับดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงสิริวิภา ประสีระตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๐
เด็กหญิงธัญพิชชา สามาลย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สมเปน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ผ่องแผ้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงนภาพร บุหงา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงกิรณา สุภาสัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงสู่ขวัญ มีพร้อม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงธิติมา จารัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กหญิงจิรพัชร สังข์โกมล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงปภาดา สุภิมารส
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงพรพรรษา ศรีสม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๐
เด็กหญิงกนกลักษณ์ อย่าลืมดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงจริยา สถิตเวช
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา กองทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงอัญชิสา ขบวนกล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงอริสรา อนุวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ คิดชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงวิภาวดี ศรีขาว
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงธัญพิชชา บานเย็น
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงนันภัส ห่อทรัพย์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงพรพิมล พวงมาลัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๐
เด็กหญิงอมลณัฐ โพธิศิริ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงพิชญาวี ศรีนารางค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงปรียาภัทร นามโสม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงสุธาวัลย์ ฤทธิรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงสุภัทชา คิดยาว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงวรรณษา คำเหล็ก
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงกชพร วังงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๗
เด็กหญิงกรญาวรรณ์ แก้วหอม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงกัลย์ยกร บุญปก
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๘๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา สุวิชา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๐
เด็กหญิงเขมิสรา นพพิบูลย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงชญาณิน กรินรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงนิธินันท์ เอียมปทุมศักดิ

่ ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงพจมาน ศุภกิจชัยศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงพิมแก้ว เลาวัชรากูล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓ / ๔๒๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๕
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ รังคกูลนุวัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กชายชัยสวัสดิ

์

อัศวะมหาศักดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กชายสุปวีร์ สุขทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงกุลนิฐา กาญจนรุจิวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงจิณห์จุฑา จันทร์กลิน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๐
เด็กหญิงจิรภัทร์ บูรณ์เจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๑
เด็กหญิงพลอยจินดา ชัยธนสกุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ รัตนโชติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กชายกิตติภัทร์
แต้เจริญวิริยะกุล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กชายกิตติภูมิ ศรีสม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงกวินธิดา โหล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงกุลสินี แก้วมีศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงขวัญอนงค์ พรหมบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงณฑิราภาสุ์ พงษ์ปยานุรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงธัญดา โล่เสถียรกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงเบญญา วงศ์รุจิโรจน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงปวีณรัตน์ สถิตโยธาพิทักษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงปาณิสรา ดีนาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๓

เด็กชายศิรวุฒิ เจริญพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงพิมพ์อร สุภิษะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงพิมมาดา สุขปญญา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงภัทรมน สายแสงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงภิญญดา ฉัตรทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงวรนิษฐา ยิงดี

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงศิรภัสร เติมกล้า
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงโศภิษฐา พรหมลิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงสิริญญา ดอกกระโทก
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา สุจิรพงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงแสนแก้ว เหลืองพัฒนผดุง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กหญิงอัยย์วรา ทางดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงไอย์รัก นพพิบูลย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กชายอติราช พันธ์เพ็ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงกชพรรณ ดาทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๘
เด็กหญิงกาญจน์สิรีย์ ใจกล้า

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงขวัญข้าว หวังสม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงครินทรา อาษาราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงจันทกานต์ โรจนเขียนดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงชุติมา คงเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงณภัทร เหมือนคิด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงณัฐกมล เสาเวียง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงทิพลักษณ์ ตังจิตเพียรโชค

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กชายกันตพงศ์ บุญโสดากรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงนลินี ทองขาว
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงนาฏนารี ศรีวงษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เกตุโก้
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงมธุสร แซ่จึง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงรธรรธร ศรีมงคล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ตนกลาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ นิยมตรง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กหญิงอภิชญา ปะวะโน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กชายนาวิน รถพรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กชายภูริภาคย์ วนแสงสกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กชายสุวิชัย โพธิผา

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงกัญชนา เปรมทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงจิรัชญา เจนรอบ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงฐิติพร กฤชกระพัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงธัญธร ขันติมาตร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงธาราภรณ์ เปงทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงปนภัสศร ดาบทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงพชรพร สุจินดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงพลอยชยา นพพิบูลย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กชายกฤษพิพัฒน์ สนใจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงพันธกานต์ สายรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงพิชญา อารยะรังษี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ลวดเงิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ เรียบร้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ โสตะวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงเยาวรินทร์ เหมือนเยียง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงรังสินี สายบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงวีสวัส มีแยบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงศศิธร กาญจนสุทธิแสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงสัตตบงกช ริวแดง

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงสุพนิดา ปรากฎหาญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงสุพิชญา สิงห์หาร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงสุพิชญาพร บุตรดีขันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงอชิรญา จันทราช
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงอนัญญา เทพเสนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กหญิงอัญชิสา มีสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กชายภูรินท์ ชูศรีธนวรรธน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงจรัลรัตน์ ชูชมงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงชลลดา ธัญถาวร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงฐานิตา ทองนำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงทิตยา พลไชย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงธัญญพัตฒ์ พลศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดาทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงนิชาภา อินทนิล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงบุษบ์สตรี บุญเยียม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กชายนราวิชญ์ พรหมมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงปนัดดา แก้วรังษี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จนุช
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงฟาสดใส นครศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงมลยา โพธิเงิน

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงระพีพรรณ์ สมานสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงรัตนาพร ดุมนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงสุภิดา เกตุโสระ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงอลิลตา ชืนใจ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงอัญชิสา สลากัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กชายมาวิน ฉัตรเชาว์ลัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงกัลยกร กทิศาสาตร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงจอมขวัญ นาคนวล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงจอมสุดา วิชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงฉายแสง สมหวัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงชลธร ชมบุญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงชัญญา กระเวนกิจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงฐิตารีย์ สมอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖ / ๔๒๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๐
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประนม

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ อ่อนหัวโทน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์สาลี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงธิติมา ด้วงทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงนงนภัส วิจิตรเศรณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงนิศารัตน์ สาทร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงเบญญากร มณฑาทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงปฏิมาพร สงวนศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงปวริศา สมานจิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร ชิรัมย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงมุฑิตา ปญญาเหลือ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงรัฐกานต์ นิตยวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงลลิตา ม่วงอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงลัลนา สิงห์ดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงศศิธร สังข์คีรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงศิริวิมล รักชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงศุภากร โสนทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กหญิงสุธิดา สุวรรณศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงหทัยมาศ น้อยสุวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงอัจจิมา วงศ์ฉลาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กหญิงกมลวรรณ โอชารส
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงกวินทรา สันติภพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงกัญญญ์วรา วิเศษแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงกิติวิชยา ใจกล้า
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงกุลกาญจน์ อินทนูจิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงจันทัปปภา ละมุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีพร้อม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงปวริศา กีรติสุขสกุล
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ ชาญชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กหญิงปณฑิตา เสียงวังเวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงปุณิกา ปุยะติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงพัลลภา ปุมแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ อัมพะวะสิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงมนัสสพร ขวัญทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ระย้าทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗ / ๔๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงสุพิชญา หมายดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงอโณทัย อยู่ศักดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงอรอนงค์ แสนอุบล
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กหญิงอัจฉรา ฉัตรพิทักษ์กุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา มณีสอดแสง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงเขมิกา สิงห์ชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา ประเสริฐศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงชนัญชิดา รักษ์มณี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พระทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงฐิตาภา เรืองรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงณัฐชา แกล้วกล้า
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงธณัฎฐา สดมสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุขสุวรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงนิชาภัทร แปลงทับ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงปทิตตา ผจญดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงปภานิจ ทองเทือก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๑
เด็กหญิงประภัสสรณ์ ศรีสุวรรณ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงลลิตวดี ประสมุทร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงวรรณิษา มีแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงสุภนิช มรรคธนัท

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงอนุตรา งามมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงอภิสรา พิศโสระ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ สายน้อยยาว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๘
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

ทนทาน
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงกานดา ใบทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงจิดาภา บุปผา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงจิราภา เข้าเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงณฉัตร ธรจักร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงทักษอร เพิมพูล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงนริศรา ทัดศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงเนตรนภา อนุเคราะห์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ชมภู
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงรดา แถบทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงวรรณา ทองแพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงศศิธร สุดเส้นผม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงศิริวรรณ สังข์ลาย
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงสิรภัทร โสนทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงสุชาดา ฤทธิเกษร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงกุลธิดา ฤกษ์ศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงจันทิมา แกมกุลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๗
เด็กหญิงฉัตรียาภรณ์ จันทะพาน

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงชลธิชา ชูแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงฐานนันท์ วงษ์อินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงฐิติมา ชาลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ปญญาสูง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทวัฒน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงปญจมา บุญมาก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงพนิดา สร่ายหอม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงเพชรไพลิน บุญเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงรัชนีกร มุมทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงศศิภา ทองโพธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี ภูวงษ์ยางนอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงสุทินา ผะกาแดง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ บุญลาภ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงณัจฉรียา ลิมถวิล

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงนันทกานต์ โกยรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงนิติกาญจน์ ฉัตรธนเกียรติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงปณณพร นามวงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ละครจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กหญิงมิรันตี ศรีทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงสุรภา พรมมี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กหญิงกานต์ทิตา ดาราชู
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงณัฎฐนันท์ เพิมสมัคร

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๐
เด็กหญิงนฤมล เตียงทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงพรรณวษา วงศ์เจียก
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ภูริพัฒน์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ประยูรสุรกิจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงมนทกานต์ เทพม่า
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙ / ๔๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงมนัสดา จินพละ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปราบพยัคฆ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงสุภัสสร ใจงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงสุภาพรรณ เจิมปรุ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงอทิตยา หูทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงกัญญานัฐ พักตร์ใส
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงชนชยา แย้มงามธนสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงฐิติมา ชินนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงธนพรฐิติ เข็มขัด
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ นิยมเหมาะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงปภาดา โองอินทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงพรกณิศ จงสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา อุส่าห์ดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ลดา นามสุโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงวรินทร ช่วยวัฒนะ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงอารียา คุณทะวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กชายเสรีภาพ สุภาสัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงจิดาภา ปริทัศน์กุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ พงษ์พิมาย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงพัชรพร ศาลาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงสิริมาศ บุญปก
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงอิสรีย์ เกียววานิชย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงกสวรรณ วรรณูปถัมภ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงกุลปรียา พรมตวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงธมลวรรณ รักษา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กชายฐานวัฒน์ วิริยะคุปต์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงเพ็ญพิญชา พันธพรสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงรสิตา กันสุมาโส
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงสุชานันท์ บุญสด

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงญาณิศา ธนสมุทร

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงฐิติชญาน์ อุรารืน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา อึงไพบูลย์กิจ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงนันท์นิชา พิมพ์ทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กชายพันธกานต์ แก้วเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กหญิงพรภวิษย์ กำลังมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงภิญญดา อาชญาชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงภูษณิศา นิลวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงวรัญญา
รัตนวัฒนาวิวัฒน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงศิริภาภรณ์ อภิชาตวาณิช
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงสุชญา แสนสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงอัญวีณ์ โชติกัมพลพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงฑิมพิกา แสนลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กหญิงศรีดา เกิดสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายธัชชัย ทรัพย์ครองชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นุชาญรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ แซ่โค้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ชาวเมืองปกษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงทรงอัปรา ใจหนึง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงพรนัชชา สอาดยิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงพีรดา อภิวัชรารัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงแพรวา พิทยาจรัสกิจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงภัทรวดี ธนาคุณ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงภิญญาดา สุภิษะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๘
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เอ็นดู

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กชายสุธินันท์ คชพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงกมลวรรณ ยุทธศิลป
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ การงานดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงกุลลดา ประพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงชญานิศ จำปาจีน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงชริวรรณ์ จำรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงฐาปนี สำราญดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงณรัตน์กร กะการดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงธมลวรรณ งามเนตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงนันท์นพิน สมเปนชาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงผกามาศ ปรักมาศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงพชรพร พงศ์พิริยาภรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงพัชริญา แหวนแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงภิราภร คงทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กหญิงศุภิกา ช่างผัส
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงสิริณัฐ โสภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงสุชัญญา สุภิมารส
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงกนิษฐา แปนทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงกันต์ฤทัย ไชยพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงชลปติ สำราญเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงญาณิศา มะลิงาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงฝนทิพย์ ศิริภิญโญชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงแพรวา ลือชาวิวัฒน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๒
เด็กหญิงวชิราพรรณ พรหมบุตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงวริศรา บุญโต
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงศิริวิภา พุฒิเพ็ญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญต่อ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงปญจพาณ์ ตัณฑ์สุระ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงฟาใส มะวังนุทูล
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงภัราภรณ์ ดีจริง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ คงศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงศวิตา นามคำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงศิริภัสสร จิตร์มงคลสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงสุนิสา สุจริต
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงสุภาณิน เปรียบกล้า
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงกุลกนก ผิวเอียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงจิรภิญญา สายยศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงธมลวรรณ วิญูธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงพิมพ์รภัส สาลีพิมพ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงมนัญญา เปนครบ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงวิสรา อุทุมเพ็ญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๐
เด็กหญิงศศิกานต์ ดีเหลือ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงศิรดา จันดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงอรุณีย์ มีด้วยดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงกัณฐิกา มีแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๔
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ สุขสนิท

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงขนิษฐา จันทินมาธร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กหญิงจามิกร บรรลุสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงชวาลา ฤทธิรณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กหญิงนภัสสร พิมลา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงปวีณา ทุรารัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๐
เด็กหญิงบัณฑิตาภรณ

ศรีกุลโรจน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงพรรษา พากเพียร
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงสุภัสสร แก้วฉวี
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงสุมิตา พรมศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ สุตลาวดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ราชเจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ ชูตาลัด
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๗ เด็กหญิงกฤษติพาพรรณ

ราชสาลี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มุมทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงจิราพร พอกพูน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส ปรุงเกียรติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงวริศรา บุญเสริม
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ เจริญเหรียญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงสรวีย์ สายรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงอรวี ทองสะอาด
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงจณิสตา จันทร์แก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ร่วมสำโรง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงชนิตา ช่อมะลิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงอารียา นวลดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงอุษณีย์ สวนงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๐
เด็กหญิงแองชาริการ์ ทับครบุรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงกนกพร ไชยา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๒
เด็กหญิงปรัชญานันท์ อุรารืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงธนวรรณ ตังวงศ์เจริญกิจ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๔

นางสาวณิชาภัทร อัศวะมหาศักดา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๕

นางสาวฤกษ์ขวัญ แอกทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๖

นางสาวชวันรัตน์ เกษรแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กชายภูดิศ ยิมถนอม

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๘

นางสาวนงนภัส ยอดพรหม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๓๙

นางสาวรชตพรรณ จันทร์สุวรรณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กชายภูริภัทร วิจิตรานุวัตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๑

นางสาววรรนิดา ไชยพันนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายพันธกานต์ วิญูธรรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๓

นางสาวเกวลิน ศูนย์กลาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงจิตภินันท์ โอฬาระชิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๕

นางสาวณิชากร เหล็กพิมาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๖

นางสาวธันย์ธารีย์ สุวรรณทรรภ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๗

นายจักรพรรดิ

์

สีทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๘

นางสาวพลอยชมพู ศรีเครือดำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงพาณิภัค จารัตน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๐

นางสาวพิณเพชร สุนทรดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๑

นางสาวภัคจิรา คำนิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงมนณพัทธ์ เติมสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๓

นางสาวศศิกาญจน์ มุ่งเจริญพร
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กชายปรมินทร์ จำนงเปน
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๕ นางสาวจิณห์นิภากานต์
สมบูรณ์การ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุดตาล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๗

นางสาวโชติกา สุจินพรัหม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๘

นางสาวบุษกร หมายสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๕๙ เด็กหญิงปราณณ์ปริยา
ปทมจิตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๐

นางสาวปาริฉัตร พรมเทวา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๑

นางสาวฟาริดา สายสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๒

นางสาวศิริรัตน์ ประไวย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงสาธุการ
พรหมทัตตานนท์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๔

นางสาวสุธาสินี ลัดดาหอม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๕

นางสาวอันธิกา พานโฮม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๖

นางสาวอิสริยาภรณ์ ประนม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๗

นางสาวจิตรานันท์ เกษหอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงณัฐชา แสนคม
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๖๙

นางสาวณัฐนิชา ชาติธรรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงดวงหทัย วิเศษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๑

นางสาวธนิสรา ทองเต็ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๒

นางสาวบุญสิตา พรหมบุตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงพลอย สุขประเดิม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๔
เด็กหญิงพิมพลักษณ์ จุลหงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงรมิตา อรุณเพลิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงรัชยา คงมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๗

นางสาวหทัยธาตรี กงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๘

นางสาวเจนจิรา แสนกล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๗๙

นางสาวณัฎฐิกา ถมปทม์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๐

นางสาวตุลยรัตน์ หว่างแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๑

นางสาวปรตา เศรษฐกุลอนันต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๒
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ บุญมีวิเศษ

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กหญิงพรพิมล ปทุม
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงภัทธชา ยาดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๕

นางสาวภูมรินทร์ ใจงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๖

นางสาวศิริวรรณ เรืองทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๗

นางสาวสรัลพร ลือชาวิวัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๘

นางสาวอรวรรณ อุปถัมภ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สำราญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๐
เด็กหญิงจันทรกานต์ สุนทร

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๑

นางสาวจุฑามาศ ชุ่มสูงเนิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๒

นางสาวฐานิดา สุเทวี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๓

นางสาวณัฏฐกมล วันสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๔

นางสาวนัทธมน ธุรานุช
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๕

นางสาวปริยาภัทร ดุสิตจิตธิวัฒน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงปาริฉัตร อยู่นาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๗

นางสาวฝนทิพย์ มันยืน

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๘

นางสาวมุกดารัตน์ เศษศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๔๙๙

นางสาวรมย์ชลี ทีอุปมา

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๐
เด็กหญิงวรศิญา ยอดสิงห์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๑

นางสาวศุภรดา ตัณฑ์สุระ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๒

นางสาวสิราวรรณ เปนสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๓

นางสาวกัญญาณัฐ ทะนวนรัมย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มาสู่
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๕

นางสาวดรุณีนารถ จิตสมาน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๖
นางสาวทัศนีย์วรรณ หนองขุ่นสาร

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงธารีนี โหมดไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๘

นางสาวนุสรา สุขวินัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงเบญญาภา อมรชินธนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงสุพัตรา หอมนวล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีวิเศษ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๒

นางสาวโสรยา สมพริง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๓

นางสาวอินทร์อารีย์ อินแปน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงชลรดา พลังวัฒนกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๕

นางสาวณิชาพัชร์ แสนเมืองแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๖

นางสาวพัณณ์ชิตา ผลเกิด
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๗

นางสาวลลิตา อาษาราช
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๘

นางสาววฤษดี ดวงราษี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงครองขวัญ เกษรแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๐

นางสาวจันทร์จิรา ผิวงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงจิราพัชร งามมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๒

นางสาวชาลิสา ยิงแสวงดี

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงภรณ์บุปผา สมานวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๔

นางสาวศิริวรรณ เติมกล้า
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงสุธิดา ศักดิศรีจันทร์

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๖

นางสาวสุพาดี อรุณโน
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๗

นางสาวจันทิมา สุขศิลป
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๘

นางสาวจิรสุตา นิยมตรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๒๙

นางสาวฐิติมา ชืนชม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๐

นางสาวสุพิชญา บุญศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๑

นางสาววัสดาภรณ์ เอิบสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๒

นางสาวเมธาวี สกุลรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๓

นายสรวิชญ์ ตังศรีไพโรจน์

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๔

นายพันธบัตร ศรีทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๕

นายธนาภัทร จันทร์ศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๖

นายวงศธร พยุงสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๗

นางสาวอรอนงค์ เจริญศิริ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๘

นางสาวสุธีรา ดวงรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๓๙

นายศุภกร คงโนนกอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๐

นายณรงค์ธรรม ศรีเครือดำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๑

นางสาวแพรวพรรณ เลียมดี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๒

นางสาวอารียา เรืองเกษม
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๓

นายคเณศวร ลนขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๔

นายณดนัย เสริมกล้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๕

นางสาวดลลชา อินโพนทัน
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๖

นางสาวธันวาพร สิงคนิภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๗

นายจิรพัฒน์ มาลีหวล
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๘
นางสาวณัฐธิญาภรณ์ บุญสิงห์

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๔๙

นางสาวแพรวา ฤกษ์นาวา
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๐

นางสาวเกียรติยา บุญภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๑

นางสาวจันทร์ธิดา นพพิบูลย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๒

นางสาวบราลี โพธินิล
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๓

นางสาวพุธิตา
นิลรัตน์  ณ อยุธยา ๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๔

นางสาวภัททิยา ศรีพรหม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๕

นางสาววัฒนพร จันทร์เพ็ญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๖

นางสาวสัญชิตา ภูตาคม

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๗

นางสาวสุชัญญา ภูนุภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๘

นางสาวอภิสรา สายยศ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๕๙

นางสาวกชกร หอมขจร
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๐

นางสาวกัญญาณัฐ เนียมบุญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๑

นางสาวชุษณปกษ์ บุญวร
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๒

นางสาวพรชิตา วงศ์จันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๓

นางสาวสิริยากร นาลอย
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๔

นางสาวสิริวิมล หมายดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๕

นางสาวสุนิสา พนาวัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๖

นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นใจดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๗

นางสาวแสงทิพย์ สุขอุ้ม
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๘

นางสาวอรุณโรจน์ อุดหนุน
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๖๙

นางสาวอินทิรา กลินฟุง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๐

นางสาวกัญญาพัชร มาลีหวล
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๑

นางสาวธิษณามดี บำรุงแคว้น
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๒

นางสาวณรัณนันท์
วงศ์งานหิรัญธนา

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๓

นางสาวนฤมล คำนึงคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๔

นางสาวลภาภัทร ลาภจิตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๕

นางสาวสลิลทิพย์ รัตน์ภูรินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๖

นางสาวสุชัญญา โยไทยเทียง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๗

นางสาวสุพรรณี สมานทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๘

นางสาวหนึงฤทัย

่

ร่วมศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๗๙

นางสาวปณชญา วาลีประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๐

นางสาวเปรมวดี จารัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๑

นางสาวภรณ์ทิพย์ สุขพราว
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๒

นางสาวอัมพร โสรเนตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๓

นางสาวกัลยรัตน์ อินทร์แปน
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๔

นางสาวชุติมณฑน์ สุขวาสนะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๕

นางสาวณัฐชยา ภิญโญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๖

นางสาวนฤนาท แรงฤทธิดี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๗

นางสาวปรัชญนันท์ พิศโสระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๘

นางสาวปุษยา บุญมาก
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๘๙

นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๐

นางสาวฐิตาภา หมายมัน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๑

นางสาวโยชิตา ตระกูลโศภิษฐ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๒

นางสาวเรือนทอง บำรุง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๓

นางสาวสุนัญญา ทองสุก

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๔

นางสาวนราวัลย์ เรืองไกล
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๕

นางสาวสุภาภรณ์ มีแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๖

นางสาวอนันตญา เกษมรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๗

นางสาวอรทัย สามสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๘

นางสาวชญพัชร สหพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๕๙๙

นางสาวนลินรัตน์ บุญยงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๐

นางสาวพัชรีพร เอ็นดู
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๑

นางสาวปนัดดา ห้องแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๒

นางสาวอรนภา พูนประโคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๓

นางสาวกวิสรา สุขเมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๔

นางสาวนริศรา นิระพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๕

นางสาวกัญญพัชร สืบนุการณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๖

นางสาววิสสุตา วาพัดไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๗

นายณัฐชัญ นิงน้อย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๘

นางสาวอัจฉรียา สุคันธรัต
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๐๙

นางสาวชลิดา อุปถัมภ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๐

นางสาวนิจธิชา กระแสเทพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๑

นางสาวสุวิมล ปญญาสูง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๒

นางสาวชิตชนก สาคะนิล
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๓

นางสาวทัศนันท์ คานกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๔

นางสาวภัทรพร สุบินดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๕

นางสาวภัทรมน ท้าวไทยชนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๖

นางสาวผกามาศ ชาติดอน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๗

นางสาวศิริเนตร จันทร์ประเสริฐ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๘

นางสาววรัญญา วิเศษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๑๙

นางสาวณัฐธิดา คำดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๐

นางสาวภัทราวดี สายวิเศษ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๑

นางสาวอาทิตยาพร ประยงค์หอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๒

นางสาวธิดารักษ์ ชุมพลรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๓

นางสาวผ่องใส สุกดาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๔

นางสาวอรพรรณ เห็นจงชม
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสิรินธร วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงสุธาสิณี อยู่ยืน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงณัฐธิกานต์ สายกระสุน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงนัยนา เจียมดี

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงณัฐทิชา ด.ธีรกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์รุกขา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงพิมวิลัย ไกรทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายธันวา รัตนวิวัฒ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์จำรัส
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงชนิสา พิศโสระ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ พินึกรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงดลฤดี พรหมสูตร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๖

นายนนทวัฒน์ อินทรเพชร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงอังศุมาลิน พรมเงิน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงจีรพร ปณฑานนท์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา วัดพรหมสุรินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กระแสโสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงพัฒน์ระวี จันทร์ครบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ยืนยง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กชายเจริญลาภ เจริญศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กชายนัทธพงศ์ ติราวรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กชายฎรินรัตน์ บุญมาก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงกนกพร บุญมาก
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงชรดี บุญมาก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงสิรภัทร์ นาจสูงเนิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงสุริษา บุญมาก
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงพุทิตา ชิดชอบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงจิรัชญา กระแสโสม
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงศศินา ดาทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กชายธีรภัทร เจนถุกใจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ วัดโคกอารักษ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กหญิงพัชราภา หงษ์ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กชายวีรยุทธ สายกระสุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๕

นายอนุวัฒน์ มะลิซ้อน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงรุจิรา สุขจิต
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงวรรณิกา กระแสโสม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กหญิงแพรพลอย มะลิซ้อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงพิยดา เงางาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงสิริวิมล พรหมนัด
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)

วัดชัยบุรี  

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงดวงกมล มีแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กหญิงนฤมล บุญมาก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงณัฎฐากร บุญมาก
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนาด วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กชายรพีภัทร ถะเกิงสุข
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงบุญทิวา วิเศษปสสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงพิศลยา เจริญศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ บุตตะโคตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กหญิงวารุณี ถะเกิงสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กชายณัฐพล จันทร์พวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กชายนิติพงษ์ แท่นแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงจิราพร ถวิลรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดวงศรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กหญิงพิกุล ยืนยง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กหญิงสุพรรษา มีสองชัน

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กหญิงสุวรรณี ดมหอม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามระกา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ยืนยง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงอักษร รุ่งเรือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงนันทิชา กองสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงทิพานันท์ ก่อแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กชายรพีภัทร อุ้มพิมาย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กชายธีรภัทร เพิมทรัพย์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กชายธนวัตร รุ่งเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กหญิงพิชญดา ยืนยง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงญาณิศา บุญมาก
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงอรดา อินแสงแวง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กชายภัทรดนัย สายกระสุน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายฐิติวุฒิ สำรวมจิต
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายศิวกร ชัยพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายนิธิวุฒิ ชูจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงยานิกา กระแสโสม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายณัฐภัทร เรียบร้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงรภัสรดา ไชยมงคล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงณัฐธิดา นิพารัมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียราม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กหญิงวนิดา สาชิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงพัชราภา ถะเกิงสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กชายพีรศักดิ

์

สายกระสุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงอรยา ยืนยง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงปยวรรณ กระแสโสม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงณิชกานต์ รุ่งเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐
เด็กชายพิททวัส นิจฉัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กชายไตรมาตร มะปราง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงผกาแก้ว หอมขจร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขาวงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กหญิงวรัญญา ยืนยง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายปฏิพล เกษรแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พิลาดรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงพิยะดา บุญมาก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กชายอนุชา ก่อแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กชายกฤษณะ ยะตะโคตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กชายศักราช เทียนสุนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงปยพร สีชมพู
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงนรีกานต์ บุปผาชืน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กหญิงอาริสา สำราญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๕

นางสาวสาวิตรี ยืนยง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๖

นายรุ่งโรจน์ เรียบร้อย
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๗

นายตะวัน รุ่งเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๘

นางสาวอภิญญา เทียนสุนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๑๙

นางสาวทัศนีย์ วงศ์จันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงปารียา ศรีขันชมา
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๑

นายวิชัย กระแสโสม
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๒

นางสาวอทิตยา สำรวมจิต
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๓

นายพงษ์สิทธิ

์

ยืนยง
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๔

นางสาววราภรณ์ ศรีพรหม
๑๒/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๕

นายศุภฤกษ์ ชมชืนดี

่

๐๕/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๖

นางอรทัย ยืนยง
๑๑/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนพญารามวิทยา วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงสกุณา ซิวประโคน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยืนยง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงภาชินี ทะลัยรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74)

วัดระกาไกรสร  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กชายปรมัตถ์ พรมสี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กชายปริยกร ไตรยสุทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ยืนยง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงกิตติยากร มีแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ มีแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงฉันทิสา ยงคง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงตุ๊กตา มีแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงภาวิตา ก๊กเครือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงลลิดา มีแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงวารี มีแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงพรรณิตา ดมหอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงกมลพรรณ ยืนยง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงมนฤทัย ศรีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน วัดหัวตะพาน  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กชายศุภลักษณ์ ทนคง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้รัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงภาค
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กชายคงยศ อยู่เสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กชายรัตน์ธิชัย สมหารวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กชายนภดล เม็งคำมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กชายพงศกร สายทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขสมาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กชายเอกราช เชือมาก

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กชายไกรวิชญ์ ดวงใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กชายคมสันต์ ปลืมกมล

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กชายเจษฎา บุญสิงห์

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชือมี

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กชายพันนา พูนแสง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กชายภูชนะ พาสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กชายวิรัช หนึงใจ

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายวัชรพงษ์ สายส่อ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๐
เด็กหญิงกนกลักษณ์ วงษ์งาน

๒๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงกนิษฐา กองทุน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงกัลยกร เกิมรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงนฤมล จันทขัมมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงนภัสรพี เพ็งธรรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงพัชรีพร ยืนยง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงสุพิชชา หะทัยธระ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มีศิล
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงจันทรา เจริญจิต
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงธัญชนก เสาเกลียว
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงปริยาภัทร สายทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงพิชยา สายสอ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงรุ่งวารี พุดชวา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กชายมีชัย ปลืมกมล

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายสกล ดวงใหญ่
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายชนพัฒน์ สุพรรณภพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กชายสุทธวีร์ เปลียนพัด

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กชายสมพร ไชยมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กชายอดิศร ค้ายา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คงเครือ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กชายจตุพร จันทร์โสภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กชายจิรายุทธ ดวงใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ พูนแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กชายณัฐพล คงเครือ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กชายธนกร บุญมานนท์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กชายธนทรัพย์ กล่อมจิต
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กชายรุ่งตะวัน สายทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กชายสรนันท์ เการัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กชายสิทธิชาติ ร่าเริงยิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กชายวชิระ สัตย์ถาพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงกมลพรรณ แก้รัมย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงจุฑามาส ดวงสวัสดิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงทิพนภา วงษ์เก่า
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ชุ่มแจ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กหญิงสโรชา หาญเสมอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงสุจนันท์ จันทร์ศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงแสงรวี เนตรวงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงกานต์มณี สืบสาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงจิรัญญา อุทัยกร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงชลิตา เจริญจิต
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๐
เด็กหญิงชิดชนก บุญมานนท์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทโสภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงศุภนิดา บุตรโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงวรรณวิษา มดร้าย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ รอบคอบ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กชายภาดล หล่อแท้
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กชายศุภณัฐ มาตรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กชายกวินท์ นิยมเหมาะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กชายกตัญญ ขาวคง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายพันชัย วังคะพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กชายภาคิน บุญไทย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ มีแสวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา คงไทย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงนุชจรี กล้านรงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา งามเชย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงปยนุช หมายสนิท
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจาะเหมาะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงปพิชญา ราวีนิจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงอาทิตยา สายชุมดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงฐิติมา สุวินชัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงชลธิชา นามโส
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงปวริศา คงไทย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สัตตารัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงทิภาพร สดมสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงสุภาพร เจาะเหมาะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กชายวีรชัย นอนวิเศษ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กชายศิรากร ปลืมสุด

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กชายอรรถวิทย์ ธรรมประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงอินธิรา ทองเกลียง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงประภัสสร เปรียบนาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงอนันท์ญา เครืองทอง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กชายยุทธนา คงไทย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กชายอนุชา ขอชนะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเมือง วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายศักดา ทรงยินดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงสุธิดา นึกชนะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายปญญากร นันทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กชายสุรบดินทร์ สอนสุภาพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงปนัดดา ประดับเพชร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงปนมณี สายทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงอรทัย ใยยอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงอรวรรณ ทวีพร้อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กชายธนพล นาประโคน
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ อินทยุง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กชายศุภกร ดอนเขียวไพร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สอนสนธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงนิตยา ปานะโปย
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงสุริษา แซ่โล้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงศศินา ศิลาลาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กชายธนพล พวงพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กชายปณณวัฒน์ แซ่โล้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ขุมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ พลแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงชยาภรณ์ นกทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา ทองเกลียง

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กชายไพฑูรย์ ประจบดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กชายธนพัฒน์ สดมสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงสรณีย์ สุกทน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๘

นางสาวนันทิดา พวงยีโถ

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๕๙

นายนครินทร์ เปรียบนาน

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๐

นายนินกร หงอนทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๑

นางสาวนัฐทริกา เชิดชาย
๒๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๒

นายวุฒินันท์ สายดวง

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๓

นางจุฑามาศ แสนสำราญ
๑๕/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๔

นางณทิพรดา หงษ์คง
๐๓/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๕

นางดวงใจ สุขสุม
๐๓/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๖

นางนุชสิริ พูนแสง
๐๖/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๗

นายบุญศักดิ

์

พูนแสง
๑๔/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๘

นางปราณีต ทรงเย็น
๑๖/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๖๙

นางยวง ผลงาม
๑๖/๐๑/๒๕๐๒

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๐

นางยุพา อยู่เสน
๐๒/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๑

นางสำเนียง สายลอด
๐๘/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๒

นางเสาวภา ครบอุดม
๑๔/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนสวายวิทยาคาร วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กชายมงคล นิราศโศรก
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงชลธิชา เลิศสรรสิริ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กชายอภินันท์ งามสม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ วัดรามวราวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงวนัสนันท์ สีม่วง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงอรวรรยา ประสานดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงดารารินทร์ ศรีอาษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ยินดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงมุกดา จันโท
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา กล่อมจิตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงศุชานันท์ มุขอาษา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงรวิวรรณ สร้อยนาค
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ บุตรรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงโสภิตนภา เจริญเส็ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กชายจิระภัทร กฤษเนตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กชายประพันธ์ เกิดโชค
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กชายจักริน แก้วลอย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงณัฐธิชา พลระเสน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงไอศิกา ประสานดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงวรรณิสา คำภูเวียง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยุงเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงอรปรียา ชารินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงวีรากานต์ หมันเขตกร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กชายฐิติพงศ์ สายสร้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กชายนันทวัฒน์ พวงยีโถ

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กชายนันทภพ ชนะจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กชายศุภกร หาญเสมอ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กชายนราวิชญ์ ไหวดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๐
เด็กหญิงเบญจมาศ พันโท

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงปนัดดา เกิดโชค
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงพนิดา สายนาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงเพียงฟา โทสันทัต
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงรัฐนันท์ วรรณทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงศรัญญา เสาเกลียว
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงอรพรรณ นิมเสน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กชายขรรค์ชัย เสาเกลียว
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กชายเฉลิมพงษ์ สายแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กชายธนทัต ปรากฎหาญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กชายธีรภัทร สังข์ขาว
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ร่าเริง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กชายพัชรพล สร้อยดอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กชายภูริทัต ตังประสิทธิ

้ ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ สังข์ลาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แนบทางดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กชายวรวิทย์ ทิศมี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กชายศราวุธ วรัมมานุสัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กชายสรยุทธ สังข์ขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กชายวรวุฒิ ลาสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กชายสุเนตร สุเภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงชลธิชา สติมัน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กชายกฤติศักดิ

์

สังข์โกมล
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กชายประคัลภ์ กำลังมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๔

นางสาวน้อยหน่า เปนพร้อม
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๕

นางสาวผกาวรรณ สมยาทวี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงกุลิสรา คิดดีจริง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงณรินทิรา บุญเมือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กหญิงปณัฐฐา เสนาะเสียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงสกาวเดือน อินสองใจ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงสุธิมา คงอุตส่าห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กชายธนาธิป ดีเลิศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กชายธนวัตน์ เปนดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กชายธนาสิทธิ

์

ใสแจ่ม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กชายพีรณัฐ อดกล้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กชายสิปปกร โสมรักษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงกฤษณา วรรณเกตุ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๗
เด็กหญิงกัลยทรรศน์ ผสมสี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงขวัญชนก ดวงศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงจิราภา ชุ่มมาก
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงชาลินี พงศ์ผลาดิสัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงณิชกานต์ ที่อุปมา

่่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงปนัดดา พลางกูร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงศิตานันท์ แย้มกระจ่าง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงสิริพร สุดอุดม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ แหลมทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กชายวิษณุ สมทิพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงทิชากร เดชสันเทียะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงนรีกานต์ เกตุแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงบุญญาดา แหวนหล่อ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงประภาพร ละม้ายวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กชายภัทรดนัย สายแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา ประโพทะกัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญญัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงณัฏฐา วงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงวิภาวดี แพงมี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กหญิงสุชาดา สุดชมโฉม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โกยรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ ขาวดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กหญิงอลิฌา สุขเสริม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กชายพิชชากร รักงาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายสราวุฒิ สีดา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

พรหมชืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงนภสร บูรณ์เจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กชายทรงพล รัตนศิริเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กชายธนโชติ สุนทรภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พวงศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ แสงสว่าง
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงบัวทิพย์ ศรีสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายดนุสรณ์ แก้วยศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายณัฐพล ศรีทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กชายดุลย์นวัฒน์ จรัสใส
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กชายธีรพร วรดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กชายพีรพงษ์ บุญจวบ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงณัฐชา หล่อแหลม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กชายนำทิพย์ พิลาแดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กชายกิตติคม เหรียญธีรศักดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กชายภูรินทร์ แย้มชืน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงกมลชนก ศรีระอุดม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กหญิงกัญจรัตน์ ยืนยง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๑
เด็กหญิงทิพย์นิรันกร์ ประไวย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงนันทิชา แสนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรีทองสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงมัทนิน เหรียญธีรศักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงสิราวรรณ ลำดวนหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงอรพิน กงแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงอารียา อีเว่น
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กชายกฤษณนันท์ ราชรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วรรณดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กชายภูริพัฒน์ จันทา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กชายศุภวิทย์ ยืนยง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ คำเสียง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กชายอิสรา วรดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อาชญาเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงช่อทิพย์ ละเมียดดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงณัฐพร วงศ์สิริพิบูลย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ สุขเรือง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงมานิตา สถิตสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงศศินิภา ทวีเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา หอมขจร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กชายนนทพัทธ์ มูลทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กชายสราวุฒิ น่าดู
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจรักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ประคองดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงฐิติพร แสงพา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงธารวิมล ด่วนดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๗ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
อุดม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงภาวิตา งามมาก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงมาริษา หวังมัน

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงรัชดาพร อินทรพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงวันนิภา ทรัพย์นันท์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงอธิชา แซ่อือ

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีสด
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายณรงค์สิทธิ

์

แนวศูนย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายภาคภูมิ สายศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๖
เด็กหญิงกัญญากรณ์ ชวนชืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงรุ่งระวี นะกุลรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงศนิตา ชามาศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงสุนิสา ผสมสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงอนัญพร สุพิมพ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กชายเจตริน ปองกัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กชายภาณุพันธ์ สุนทรสวัสดื

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กชายอภินพ อุ่นจิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มุลาลินน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงวราพร เปลียนดี

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงอัญมณี เอียมสะอาด

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กชายวทัญู เอมพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กชายศิริชัย มะลิซ้อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กชายสรณ์สิริ แพงวิเศษ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กชายสืบศักดิ

์

กลดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กชายอรรฆวัฒน์ ใต้เฉียง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงนลินพร อ่อนน้อม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงพรชิตา สดสงวน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ยืนยาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ห่อทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงอริศรา ชูศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ตินานพ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กชายนิติการณ์ นพเก้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กชายพงศกร ชัยสามารถ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กชายพีระพัฒน์ มะโน
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กชายสราวุฒิ สุดแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงกันยารัตน์ ชาวสวน
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงบุญญารตน์ มีแยบ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงพลอยชมพู อนันท้าว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงอัญชิสา สุริยภาพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กชายชนสรณ์ ชุมศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กชายทินนภัส เหมสันเทียะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กชายธีรนาท หมันเทียง

่ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ พรหมหงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงกชมน ก่อแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงเขมิกา บงบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงพัชยา แสงทับทิม
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กชายภาคภูมิ เพ็ชรมาก
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กชายวุฒิชัย กิติมณีแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

วรพิมพ์รัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ อินทร์เพรช
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชัยมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงจิดาภา ชะบารัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงนุชนาฏ ศิริโกเมศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๐
เด็กหญิงประภัสธดา สงวนศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายวันชัย พลแดง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงสุนันทา นิลเยียม

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงทิตติยา แซ่ตัง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กชายทศพล ยองทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กชายพิสิษฐ์ ระเมียดดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กหญิงกิงเกษ

่

กองสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ รุ่งเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงกุลวีณา เสาะหายิง

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงปญญาพร จอกแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๑

นางสาวศศิธร จันทร์เพ็ญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กชายพรสวรรค์ โพธิพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายสมเกียรติ บุตรเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กหญิงกริษฐา บุญปญญา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงวรพรรณ สมานกล้า
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กชายนันทภพ เสริมดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญทวี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กหญิงภาวินี แผ่นงา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กชายวรากรณ์ ผ่องใส
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงยศวดี เจริญศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กชายธนพล สังข์โกมล
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองอ้อม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงณัฐธนิษฐา สุขรอบ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงมานิดา ทองย้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงอังคณา เชิดประโคน
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายฑนวัฒน์ สุพิมพ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กชายพีรพันธ์ สมนิยาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แจ่มใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงฉัตรพร สงวนศิริ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงณัฐรุจา ระบือนาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงพนิดา ฝอยทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายธนภูมิ อังศุวัฒนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงรัฐฌา ฤทธิศรีบูรณ์

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงอติกานต์ พูลรักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๖

นางสาวปวีณ์นุช ไกรวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๗

นายจักรกฤษณ์ สุขน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๘

นายเจษฎา แย้มงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๐๙๙

นายณัฐดนัย ถูกพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายสิทธิโชค บุตรสาลี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๑

นายบำรุง พยอมหอม
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงภาวิณี อุกอาจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๓

นางสาวบุญพิทักษ์ มาตรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๔

นางสาวกุสุมา พิศลืม
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๕

นางสาวกรรณิการ์ ภูแก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๖

นางสาวชุฑาพร เมินดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๗

นางสาวศิริขวัญ ใจหมายดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๘

นางสาวสุภาวดี มีโชค
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๐๙

นางสาวชนากานต์ ลิมสุวรรณ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๐

นายแสงสุริยะ หวลระลึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๑

นางสาวขวัญตา ชูบุตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงวรรณี ชัยสีดา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๓

นายปรัชญา กุยลาพะเนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๔

นายมลคล ผาคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๕

นางสาวนารีอารี ผมงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๖

นายอภิชาติ สิยาชีพ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๗

นายธีรภัทร ทิวคู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๘

นางสาวสุภาภรณ์ ผนึกดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๑๙

นางสาวนัฐธิชา เกิดกล้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๐

นางสาวปาณมาศ ม่วงศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๑

นายจิตรกร ศรีสุรักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๒

นายธนภูมิ ประดุจชนม์
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๓

นายพิชัย สุดใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๔

นางสาวนารีรัตน์ ทันมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๕

นางสาวนิลวรรณ ทุมสี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๖

นางสาวกาญจนา สุขลอย
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๗

นางสาวอรฤทัย เหมือนปน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๘

นางสาวอรดี วิมุตกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๒๙

นายยุทธกฤษ ธนบูลย์นันทกุล
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๐

นางสาวจันฑมณี นาคฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๑

นางสาวกุลสตรี ประกอบกิจ
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๒

นางสาวจิราวรรณ พันจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๓

นางสาวอรชุดา ประรุมรัมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๔

นางสาวทิพวรรณ สว่างศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๕

นายปธิกร พรหนองแสน
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๖

นายตะวัน ต้องถือดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๗

นายพันธกานต์ แซ่ตัง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๘

นายสิทธิโชค สดสีทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๓๙

นายวัชระ สุรถาวร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน วัดจุมพลสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายสิริรักษ์ แก้วเพชร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ไหมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ซ่อนกลิน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กชายชัยวุฒิ วังสรรค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงสายธาร ลอยทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงภาวนา แนวพนัด
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงปณัฎฐา ภาสดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงจิราภา พันธุ์แตง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๘

นายกฤษณ์ นามวัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๔๙

นายสุธนากรณ์ พันแก่น
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๐

นายวิภาส ศรีสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๑

นายพรชัย ละเมียดดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๒
จ่าสิบตรีศฤงคาร กุลุพราหมณ์

กลาสีภรัทวัช
๒๒/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนมหิธรวิทยา วัดโคกบัวราย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กชายธนภัทร อยู่มัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กชายภาสกร อร่ามเรือง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ รัตนกาลกูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงสุวรรณี สีหยดยอ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงเพชรงาม กอศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา ซ่อมทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กหญิงปณณพร สีสด
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงวนิชยา มาลัยหอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงพัณณิตา นามเขต
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงเกวรินทร์ คำนึงผล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงสุภิตา เสียงใหญ่
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงสุชัญญา กอศักดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงโสรยา เติมบุญ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงสุพิชชา บรรจง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงธนพร อยู่มัน

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงสุพรรษา รัตนวงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กชายณัฐภัทร แหลมทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กชายจิรโชติ สบายดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กชายนันฐกรณ์ เจ็ดประโคน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กชายชยานันท์ เสาะสืบงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์กลิน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงจิราวรรณ เกรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงพิญาดา ฉัตรเงิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงกิตติมา คงทวี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงพรชนิตว์ งามเด่น
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ บัวสาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ

์

ศรีสด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงสุภัสสรา นิลดำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงชุดาภา ถวิลสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐสม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กชายศิวัฒ สุวิชา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กชายณัฐพล เหลาคม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงนัฐนิชา จันทร์งาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายพงศกร สายแก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กชายธนากร เหมาะหมาย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลดำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ประเมนทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดผิวดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กชายอนนต์ เสียนบุญมา

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มาไสตะคุ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงจันทนา เกษมสิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงพลอยธันวา เทียมชัยภูมิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงปรารถนา มียิง

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงแพรวา หมายชนะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๗ เด็กหญิงกฤตติญาภรณ์
แหลมทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

บัวแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงธยาดา ปะมังคะตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงอโนชา ดีทวี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงสุนิสา ขบวนงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงพัชราภา ผิวงาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงภัทราพร แสวงสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงปพิชญา สุวิชา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ อัคฮาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กชายเฉลิมชัย ถือฉลาด
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายพงศภัค สุปงปรัส
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

แก้วมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงพิยดา กอศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงยุวดี ไทยยิง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แมลงทับ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กชายพิสิษฐ์ เพชรเก่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล

วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ โลกนิยม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
วัดปามุนีประชาราษฎร์

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงภคพร มันยืน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงตรีญาณี เจ็ดประโคน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงรติกร งามปลอด
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เหลือดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กชายณัฐพล ประเสริฐศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงสิรินทรา ขาวดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงธีมาพร จิตเดียว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงเกวลิน พินัยรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงชนากานต์ ผองสูงเนิน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงโชติกา เหลือดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กชายธนพงษ์ ก้านอินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กชายพรเทพ หนุนดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กชายพรชัย ตาดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กชายณฐพล ตนตรง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กชายโภคิน เดชฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงปวริศา ชูพันธุ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กชายสหรัฐ ห่อทรัพย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กชายกิตติพล นิมประโคน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เสริมศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กชายนวพล สังข์น้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กชายจีรวัฒน์ ชัยมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กชายศิรวิชญ์ ทรัพย์พูน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กชายวัชระ กว้างขวาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ประทะทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กชายจักรรินทร์ รสดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงนันทกานต์ สุดตลอด
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กหญิงอัจฉรา สืบเสาะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงภคพร เนตรนิยม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงลักษมี สมวาจา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา วิระศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจบุญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กชายโชคชัย จันทร์ปรุง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงตรีดาว บุญเลือน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงมินตรา ผดุงศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

สง่างาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงแพรวนภา นักรบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กชายพุทธิพงศ์ ศรีพงชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ธงชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงจารุวรรณ ธงชัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กชายกัมพล พระจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กชายเทิดศักดิ

์

สมวาจา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กชายธันวา รสดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กชายธีรเดช ทรัพย์พูน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กชายวรวิช กว้างขวาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กชายศิริวัฒน์ ขจรเวช
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กชายสุรพิชญ์ ชูชืนพรหม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กชายวีราวรรธน์ ดลธนาธรทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กหญิงกานต์มณี ดวงดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กชายกล้า บุญประสาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงอินทิรา แก้วนิม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กหญิงรุ่งฟา ดวงจิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะตึงไถง วัดศรีรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๕

นายภูวนาท จันทอง
๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๖

นางสาววรัมพร คงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๗

นางสาวณัฐกานต์ ถิลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๘

นายชนะศักดิ

์

พอกพูน
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๖๙

นางสาวศิริรัตน์ จันทร
๒๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๐

นางสาวบังอร ศรีบริบูรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๑

นายธาตรี โสพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๒

นางสาวอุไลลักษณ์ พรหมบุตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๓

นางสาวนราวดี บ่อทอง
๐๔/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๔

นางสาวอังคณา พรหมบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๕

นางสาวเกือกูล

้

ชุ่มเสนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๖

นางสาวละอองดาว แสงงาม
๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ใหม่ศรีมากทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา ถวิลสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงกัณญานัฐ ทิพย์รักษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ สูงรัมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงวันวิสา บัวชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายจักรี โพธิศรี

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กชายพงษ์นที ศรีสดใส
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายพรชัย สายพราว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงกัลยา รุ่งเรือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงชุติมา คำภานุช
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงรักษิณา อิมใจ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กหญิงวนิสา ไชโย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงวรรณา แช่มช้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กชายพสิษฐ์ เฮ่ประโคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงกมลพรรณ มีทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สายพราว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงเบญจวัลย์ สุขร่วม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงอินทิรา ซ่อมทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงกชพร พรรณา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงอภิญญา สมหมาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงอังคนา นามเย็น
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๗

นางสาวนริศรา มาลาทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๘

นางสาววิชุดา เพ็งบุบผา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๒๙๙

นางสาวประวีณา จักอะโน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๐

นางสาวมณฑิตา บังคะดารา
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๑

นายวรินธร ยิงมี

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๒

นางสาวสุนิษา แก้วงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๓

นางสาวปยะธิดา หนาแน่น
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๔

นางสาวอลิชา สุนทร
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๕

นายฉัตรชัย ถวิลสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโชคเพชรพิทยา วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กชายถิรวุฒิ แสงขาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กชายจตุรภัทร เสสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กชายสุทธินนท์ นุ่มนวล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กชายสิทธินันท์ รักษาวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ บูรณะสมทบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงปาลิตา ใจหาญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงสิริวิมล เสียงตรง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงเบญจภรณ์ รักษาชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงจิรวรรณ ไชยพลงาม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา กายชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงกตัญชลียา มณีทาบ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กชายปาณรวุฒิ รักษาวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ธุพรรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กรุดมหาราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงกัญญพัชร กรุดมหาราช
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงธนัชญา หอมนวล
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงสุกัลยา ทุ่นทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงกิชิตา นุรินรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงพิชญานิน จิตตะโร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงอรยา แปนทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงชลธิชา รอดโพธิทอง

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เมืองจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงพวงแก้ว แม้นรัมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงคีตภัทร สุกิมานิล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสมบัติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายอาณกร จ่าหมืนไวย์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)

วัดลำชี  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายอภิวัฒน์ แนบทางดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงพิมพา ประสงค์สุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงสุรีย์พร ประเมินชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงนภสร น่าชม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กชายรพีภัทร สุขทวี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงสุวนันท์ กิงวิชิต

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงกาญจนา เสาะสืบงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ปรึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงชญาดา แสงงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงฐิติพร แสวงศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ เสาะสืบงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กชายขวัญชัย บัวสาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายณัฐพล คงทวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายอนุสรณ์ สืบสวน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กหญิงคีตภัทร ลายทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงปญชาน์ ประสานดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี สมานสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงพิมพิกา จันทร์จำรัส
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สงวนดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กชายจักรพงษ์ ประสานดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

ลำไย
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กชายธนกฤต น้อมมานิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสวงศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ผะเดิมดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ชัยมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงนำฝน อุกอาจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงภูริตา นะรมรัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยิมเครือทอง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กชายประพันธ์ คงทวี
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กหญิงพนิดา คลองงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายพันแสง ปานทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงปานขวัญ ชาญเชียว
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๔

นางสาวนัฐธิดา นัคกล้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๕

นางสาวพรนิดา พานสัมฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๖

นางสาวกนกวรรณ พาหา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๗

นางสาวกานต์ธิดา จันบัวลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๘

นางสาวนำผิง

้

ศรีแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๖๙

นางสาวเพียงขวัญ ธรรมชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๐

นายภิญโญ แนบทางดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๑

นางสาวศราลิน บุญสมาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๒

นางสาวอริศรา แก้วปราณี
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๓

นางสาวปรีดา สารแนร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๔

นางสาวสิรินยา พวงพร้อม
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๕

นางสาวอนัญญา ปลังใส
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๖

นางสาวชลิตา สุขผาเดิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๗

นายมนตรี นอสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ วัดนาบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายกีรติ ธรรมษา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงสิริกานดา สืบเพ็ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายโชติระพี โชติรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กชายฐิรพรรษ ปานทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กชายณัฐพล พิศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กชายธีระวัฒน์ สายเสมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงจอมขวัญ งามวิไล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กชายณัฐวัตร เงิดกระโทก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายณัทพงศ์ ซ่อนกลิน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายธนะรัชต์ ทรงฉลาด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงวิภาดา สุขจิต
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงศศฺิกานต์ สินสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุทธิโยธา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญยิง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายจักรพรรณ เสพสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงจันทิมา หมืนถลา

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายตะวัน อุตมาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กชายธีรวัตร์ ศรีเอ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงปณัฐญา เสนาะเสียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กชายปญญา สุริวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงปาริดา คิดอยู่
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กชายปยพัฒน์ สมานจิตร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๐
เด็กชายศุภางค์วิสิษฎ์ สง่ามังคัง

่ ่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายอนุชิต กงจักร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงอโรชา ธุรานุช

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายไอรดล ตระกูลกู้เกีรยติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ปลายแก่น
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กหญิงชาลิสา กุลัสนาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกลียวทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผลสมหวัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กชายนพรัตน์ ชมสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงปนัดดา หาญเหียม

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ พันธ์โพธิคา

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กชายพีรกานต์ เสนาะเสียง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กชายวชิราวุฒิ สายยศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กชายวีรภัทร ศักดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กชายสาคเรศ ทวีเหลือ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงสุธินันท์ กงแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงอภิชญา ชัยอินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงกฤติญา นพพิบูลย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

ทองเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายกิตติ สุวรรณมณี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายชาคริต จารัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงโชติกา จรประไพ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เสมอตน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายธนภัทร สมร่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงนภาลักษณ์ นิยมกล้า
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กชายนวฤกษ์ ทองแพรว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายปริวัต สุนทรรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงเพียงแพร ประดับดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงภคพร บุพศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กหญิงวริศรา ผ้าผิวดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายวิทวัส กระจ่างจิตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงสุภาพร กำไมล์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงกมลลักษณ์ พริกจำรูญ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๓

เด็กหญิงกัญญณัช ทองอุดม
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายเจนภูมิภพ ทวีรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงทัศนวรรณ เกสร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กชายเทิศศักดิ

์

ฉิมงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ บุญล้อม
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงธัญพิชชา กระแสเทพ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงนันทิยา สิทธิสังข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงวาสิตา หาญศึกษา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายศักดิครินทร์

์

ภาสดา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กชายสมัชญ์ บุญสุยา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงสิริมา เจนขบวน
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กชายเสกมงคล โจมรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงอรกช เสียงวังเวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงอัมรา อุ้มพิมาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา เกิดพุ่ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงณัทภัทร คำนุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงธัญจิรา ทิงสุข

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายนิติศาสตร์ วาณิช
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงปยรัตน์ สินทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงไหมฟา โฉมงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ศรีปยบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายชยานันต์ คุ้มจอหอ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญทวี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กชายภัคพล ประเสริฐศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายยุทธเรวัฒน์ พรหมชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงจุลลดา สังข์โกมล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงภคนันท์ พรมวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงรุจีรัตน์ สร้อยจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงพชรพร โพธิชัย

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงวิชญาดา ด่านประเสริฐ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงสุขฤทัย สมในใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ งามวิไล
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร มีเฉย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กหญิงจรรยาคุณ บุญปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายเกียรติก้อง ศรีไทย

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กชายกษิดิศ ธรรมสุรักษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงกัญชลิกา งามยิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กชายกิตติณัฐ เพชรสุริยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายกิตติธัช ใจองอาจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ นิยมตรง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กชายกิตติภัฎ สุขสำราญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายคมสันต์ เตโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายชญาณภัทร คำสิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงชนิดาภา นาคกระแสร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กชายชนินทร์ ทรัพย์โภค
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กชายชัยภัทร มียิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงณัฐฐิรา เตียวเจริญโสภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กชายณัฐพล สุชาติสุนทร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กชายธนรัตน์ วงษ์อินตา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงธันย์ชนก พิศเพ็ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ ร่าเริงยิง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กชายเธียร ริวทอง

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กชายนพสิทธิ

์

กาญจน์วิวัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กชายนิติภูมิ เสริมศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กชายปฐมภูมิ วิทยอุดม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงพัชรพร โพธิลุน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กชายพีรพัทธ์ คนึงเพียร
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงภัทราพร มนูสารพงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายภาสกร พลแสน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ โมคศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายภูริช ศิริทิพย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงมัทนรรณพ์ นาเมืองรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๓ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กชายวรพล กองเมืองปก
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กชายศิวกร สกุลเจีย
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กชายสมรภูมิ สว่างพืน

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กชายอัครินทร์ ทวีจรัสโรจน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กชายอัมรินทร์ สมฤทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กชายกฤชติเมธ แก้วคำไสย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงกัญญ์วรา วงษ์มา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงกุลนิดา กาญจนรุจิวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กชายชนสิษฏิ

์

พิมพ์ทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงชลธิญา มีโชค
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กชายชัยบดินทร์ แก้วไธสง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา หลำแหละ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงดารารัตน์ พิศโฉม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กชายธเนศ สุขศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กชายธิษณ์ วงศ์วิบูลย์เศรษฐ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงนิพพานี ทองแผ่น
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๑
เด็กชายประกายพฤกษ์

บุญโต

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กชายพลภูเกียรติ เกลียงพร้อม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กชายพัสกร กองเมืองปก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๔
เด็กหญิงพิมพ์ฑกานต์

บุญคล้อย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา
สุขสกุลเบญจมาศ ๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กชายพีรณัฐ สาแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ แย้มงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ฎา พรมเวียง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กชายภาคภูมิ ออเจษฏากุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงภารวี ศีรอุดม
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กชายรณกร ใจปอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงรพีพรรณ วงษ์บุญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ เหมือนคิด
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๔

เด็กชายสุรเชษฏ์ พวงศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญมาก
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๖

เด็กหญิงอวยพร ยอดหงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสันสนีย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

อึงไพบูลย์กิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กชายฐิติพงศ์ ถะเกิงสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๔ / ๔๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กชายณัฐนนต์ โประชู
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กชายณุดร มันหมาย

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ โขงรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กชายธนพัทธ์
เจริญวิวัฒนานนท์ ๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กชายนนท์ปวิธ สิริไสย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กชายนรภัทร อ่อนห้างหว้า
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กชายประภัทรพล เยรัมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กชายปณณวัชร แสวงสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กชายพงศ์ไท กล้างาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กชายพรศิลป ศรีอุฬารวัฒน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงภัทรภร พ่อค้า
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กหญิงวรกานต์ ชมชืนดี

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงวริศรา อุไรรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๓
เด็กชายศุภพลกฤษฏิ

์

เข็มแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงอรกัญญา โปรยกลาง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นพพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายกฤตบุญ มานา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มูลศาสตร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กชายฆนัท ลับโกษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงญาดา เหลือถนอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายต้นนำ พรมสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กชายตะวัน จงรัก
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ ชุมชัยเวทย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กชายธีรภัทร เทียนคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ ใยสูบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กชายบวรวิทย์ ปรัยนุ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงปนปนัทธ์ ดอกศรีจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กชายพาทิศ คงคาเขตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายภัทรพล วะรามิตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายภาสกร บุญสด
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงมัณฑนา เจริญศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายมาโนชญ์ ตังสกุลวิโรจน์

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กชายมาวิน แต้นวกุล
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงลักษณา สุขยานุดิษฐ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กชายศิขรินทร์ มะวิญธร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๕ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ พอกสนิท
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงสมพิศ แจ่มใส
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กชายสุภเดช บุญยะราช
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงหัทยา งามแฉล้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายอดุลวิทย์ ร้อยศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กชายอนันต์ชัย พรมสอน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงอินทิรา แก่นแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงกนกลักษณ์ นิสังรัมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กชายชาญชัย ยวนจิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงณัฐชา คงครบ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายธนพล ห่อทรัพย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายธนภัทร หัดกล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายธีรกานต์ อดกลัน

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงปพิชญา ใจกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ ลำพรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายภาคภูมิ เหมือนพร้อม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กชายภูรินท์ อภิชาตวาณิช
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กชายมารุตพงษ์ ลำประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมนาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงสรรสิริ ปานทุ่ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา ผิวชา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงสุตาภัทร บูรณ์เจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กชายอนุวัช มาลัยทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายก้องเกียรติ ทองเปลว
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ภาคะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ หมายเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงชนากานต์ แสนสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายณพล จงประเสริฐวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กชายณัฐกฤษณ์ จันทร์ปน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กชายณัฐภัทร หวังอยู่
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายธนภัทร สินโสด
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายธนภัทร ตันทะอธิพานิช
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงนฤทัย กลางประพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงนิโลบล ประพฤตินอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงปนัดดา บัวสาย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กชายพงศธร เพชรใส
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงพรพิมล อุดมทวี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กหญิงมุกดา โฉมสะอาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายยศกร มีสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายรัชพล วงค์จันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กชายรัฐธนินท์ ธนิตสุทธิพงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

แซ่เตีย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๗

เด็กชายวีรภัทร พรมเภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กชายวีระพงษ์ โฉมงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงสุนารี วิชุมา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงสุพรรวษา ฟงวัฒนา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุส่าห์ดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กชายกมล เสาชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ มาลีหวล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงกิตติมา ภาสกานนท์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงกุลธิดา พรหมบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงกุสุมา ย่างหาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายจักรภัทร ชินวงศากุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายจิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กชายจีรวัฒน์ ดมอุ่นดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กชายดวิษ พูนชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กชายธนาภพ บริสารคุณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กชายธนาศักดิ

์

สบายดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กชายนราทิพย์ บุตรโสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กชายนันทนากร ดัชนีย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กชายบุลากร โนนคู่เขตโขง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กชายพชร เจริญสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กชายพัฒน์ภูวัฒน์ วรัมมานุสัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงมุฑิตา เจริญศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงมุฑิตา ลืมไม่มิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงมุตทิตา สมบัติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงวนาลี เปนผาสุก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กชายศักดิวรินทร์

์

วาจำรัมย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กชายอภิเดช กลินโสภณ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กชายอมรเทพ ดอกแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๗ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กชายอนัทวุฒิ หมวดดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงกอบทอง ปญญางาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขนิรันดร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กชาย ณ.ธารทอง สุทธิสารากร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายณัชพล ชูผล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายณัฐยศ บุญไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงนวพรรษ ถินแถว

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงปรียาพร สุกใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายปวริศ พรมวัฒน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงพรนภา เพ็ชรพิมาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายพร้อมสิน สุรพล
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กชายพศิน อินทร์สุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กชายพิชิตชัย ภิญโญภาพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายภราดร แก้วอำไพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายภูมินทร์ แปนทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กชายภูวเนศวร์ วรโชติสิทธินนท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายวรธร เรืองปริพัฒนกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงวริศรา ผดุงดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กชายวีรวัฒน์ บุตรสะอาด
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กชายวุฒิกร เพิมทรัพย์

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงอธิตา จิตหาญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงอาทิตวรรณ สาแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายกล้าณรงค์ กตัญญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงกัญญาทัต เหลาฉลาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กชายจักรพันธ์ บุญศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงชลธิชา ชมภู
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ รสคง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กชายธนพล แซ่เตียว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ สำราญดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงบุตตรี สงอินทร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กชายปวินท์ งามแสง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กชายภูริณัฐ บุญศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กชายศตวรรษ
ไพโรจน์สถิตธาดา ๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงศรีประภา จารัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรลักษณ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงอรพรรณ สินสุพรรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงกฤติยา มณทาทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงชนิตา เกิดลาภ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงชาลิสา อะรมสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กชายธีรเดช พนาวัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงนัทธรมัย เบ้าเงิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กชายพงศภัค ภาสดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงพรธิดา สุรักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๗๙

เด็กชายพรพิศิษย์ บุราคร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน ลืมพิศ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงพิมพกา นพเก้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงภัชรีภรณ์ เนียมจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กชายหรรษธร บุญเนือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กชายกฤษฎา วงษ์สุทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๖
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ถนอมเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กชายกิตตินันท์ ยองทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายกีรติ เมฆกัลจาย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๘๙
เด็กชายคนาฒย์พนต์ ขาวดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กชายจิรวัฒน์ จรจรัล
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กชายชยานันต์ หมายดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กชายชลิต ผลพูน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ เพียทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กชายธนากร ลาชัย
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายนวพล จึงแสนสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กชายปฏิพัฒน์ พูนมัน

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๗
เด็กชายพงศ์ศุภพัฒน์ แสนชมภู

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กชายพิธาน ดวงดารา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ สมานสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กชายภูริภัทร แสบงบาล
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจเปนชาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กชายรักเดช พวงไพบูลย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๓
เด็กหญิงกานต์ปรีญา หาดทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงจิรัชฌา คำตรงใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๙ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงจิราพร มิฆเนตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กชายณัฐภัทร แก่นอากาศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กชายณัฐภัทร นัดกล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงตรึงฤทัย บูรณ์เจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงปพิชญา คงชืนใจ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กชายประเสริฐ พ่วงสมพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทขัมมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กชายกัปน์กันดิศ บุญผ่อง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กชายขจรนาม บุญราศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กชายฉัตรพน สงกล้า
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กชายชนาธิป เกิดโมลี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กชายญาณวุฒิ เลิศวณิชกร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กชายฐานันดร รวดเร็ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ผมงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กชายณัฐพล ดวงจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงธัญญธร แก้วงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กชายนราศักดิ

์

อาจยิง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กชายนันทวุฒิ โหมหัก
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงนันนภัทร กระจ่างพัตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ตังพิทักษ์ไพศาล

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กชายภูผา ปนเย็น
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงมาริสา บุญพูนเลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงมุฑิตา แซ่อุย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กชายรพีพงศ์ ศรีสม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กชายวชิรวิทย์ พวงบุญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงวชิราวรรณ วิเศษยา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงวรพิชชา โพธิตาดทอง

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ สุกิมานิล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงภักดิวิภา

์

พรมวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กชายยศภัทร ยอดดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงวิภาดา ชัยพานิช
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กชายศรีวุฒิกร จันทร์แดง
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เปล้ากระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ใสแจ่ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงจุไรรัตน์ ใยมุง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กชายนครินทร วงพิมล
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กชายวงศกร แสงสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กชายพิเชษฐ์ภูมิ

์

วิชยวรกิจ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กชายมณฑล รำจวน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กชายศิวกร ยวงแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กชายสิทธิพล สีโท
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กชายอมรเทพ ช่อมะลิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กหญิงฐาปนี
ตระกูลวรรณานนท์ ๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กชายภูริชกานต์ คงนาค
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๔๙
เด็กหญิงธนัญกาญจน์

พีระนันท์รังษี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กชายธัชไธย์ ดวงงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กชายพรเทพ กฤษณะภักดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กชายมณฑล ทิวทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญกอบ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กชายสถาพร เจียมรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา อินธิสาร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กชายอิษฎา บุญลอย
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กชายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กชายคีต อริยะเดช
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กหญิงณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กชายนโรดม โพธิมาศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงสุทธิกานต์ บัวหอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายเกียรติกูล สุดใสดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กชายณัฐดนัย พวงบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กชายพงศ์พสิน นิพนธ์รัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กชายสมเกียรติ

์

ปนเรือน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ศิริโสม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กชายอภิวัฒน์ จิตเย็น
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายธนกฤต คันชังทอง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงธนัญญา คำสัตย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กชายนพนรินทร์ วิภาคะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงมะลิ ฮาเวิร์ธ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กชายสรวิชญ์ เชิดศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กชายธนภัทร สุภาษา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กชายพรสวรรค์ ยอดพรหม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กชายอรรณพ เกษรบัว
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กชายทศกร เรืองอุไร
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ สืบเทพ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กชายณัฐธนา พืนนวล

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรวิทยาคาร วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงขนิษฐา บุญเต็ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กชายเพชรพวง แสงม่วง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กชายพีรพล วงค์พระจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงญาตาวี สีชมพู
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงธัญสุดา ทองมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล ไท้สุวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงภัสราภรณ์ เพิมสุข

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กหญิงศรัญญา คิดงาม
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กหญิงกุลมณี มณีกุล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา อินทร์เทพ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงเพชรลดา วิชัยกุล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงนุศรา คำดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยพร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กตัญู
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ กิงแก้ว

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กชายอภิชาติ แหวนวิเศษ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กชายธนกร จิตต์เดียว
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงขวัญชนก คงชนะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงสุนิสา แซ่จิว
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา เครือเนียม
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงญานิศา แท่นแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงศุภนัชฌา เกษแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กชายวรวุฒิ ชูวา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงอลิชา ขจีทวีทรัพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กชายธนภัทร สมบูรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ซือสัตย์

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายบรรพต จรจรัญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายพงศ์ณวัฒน์ ลำเลิศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายฐิติภัทร กิงแก้ว

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายบูรณ์นภพ ปรากฎมาก
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงศิริขวัญ ศรีแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๑
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พูนทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงนันทิดา อุมาธรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงอทิตยา บุตรแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงสุภาพร สมบูรณ์การณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงดวงกมล เปลืองกลาง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงนันทิตา คำใบ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ คนึงเหมาะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงบงกช สังข์นุช
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กลอนกลาง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ภาสภพ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงอารยา ภาษี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายกรวิชญ์ เมืองงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กชายขวัญชัย ใจหลัก
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กชายวรินทร บุญเนตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ คงครบ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กชายพีรภัทร คงมาก
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กชายอภินันท์ ภาสภพ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กชายอาทิตย์ชัย แหวนวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงวนิดา มันหมาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กหญิงนันฑิตา บุญสิทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงฐิติวรดา วิมานรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงแตงกวา สายไทย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงธีระนันท์ โสวรส
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กชายฉัตรกัมพล หอมนวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายนัทธพงศ์ กล้ายิง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กชายชาคริต ผิวใส
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กชายชัยภัทร ไชยสีดา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กชายชยวัศ ไชยสีดา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๓๙
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ กรวยทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กหญิงกันยรัตน์ กมลบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงนฤมล เงินกรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ผสมกล้า
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงพิมพ์สิริ ยิงหาญ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงรัตติกาล เหล่าดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ จันทร์สิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กชายอาทิตย์ เกลียวศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กชายเจษฎา เพียรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กชายธนัครพล บุญพรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงภัคจิรา บุญชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงจิรวรรณ สนทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วพุด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงณัฐมล งามสัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ งามสัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงสุภัสรา สาวชัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงสายฝน เหมสัตย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงฐิตืมา เพ็งพิเดช
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงวรรณวิภา แก้วชัยภูมิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ยอดอินทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงภรัณยา นพเก้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กชายวรโชติ ผ่องใส
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงพนาพร ยอดพรหม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กชายณัฐพล รักษ์ภิรมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ สุขสงวน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายอานนท์ ทุมทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายจักรินทร์ บูรณ์เจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงอทิตยา พะคะพิกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กชายยุทธการ มิงพฤกษ์

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กชายอดิเรก สอนดอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กชายธนากร จันทร์หอมฟุง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กหญิงอรุณี บุญปก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กหญิงอรวรรณ ซือสัตย์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงม่วง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงสิริกร เพียรธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงฉัตรธิดา งามสัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงเกวลิน บูรณะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงกุลรัตน์ บูรณะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ยดา กาสา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงนิธิดา ศรีเนตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กชายวรวิทย์ ทองมาก
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สุดสายเนตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บูรณะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กชายธนกร วชิมาเภท
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายเมธี บัวสาย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กชายชัยชนะ ถูกคะเนย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงวีรยา โยธิการ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงสาวิตรี ผจงดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงนงนภัส วชิมาเภท
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงพชรพรรณ นพเก้า
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงจิราพัชร พันธ์มา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงวิยะดา สอนกล้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กชายศรชัย จันทร์เทศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๔ เด็กหญิงพรรณพักตร์ษา

ศรีเอ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ มณีกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กชายสมบัติ เกษมสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงศิราวรรณ ใจเดียว
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงวริศรา กล้ายิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ ผนึกทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กชายวรภพ ถูกจิต
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กชายธีรวัฒน์ หมู่ดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วัฒนศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เมืองงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงรัมภา สุขขุมนัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ นามวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแกใหญ่
วัดประทุมธรรมชาติ

 

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กชายฐานันดร เสาพึงดี

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ คงศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เงางาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมนิตย์

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กชายธนภัทร เจียนงาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายบรรจบ สายกระสุน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กชายบันลือ สายกระสุน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายเมธัส ชานิตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายสรวิศ บุญพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กชายสุรชัย บุญปลอด
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กชายหฤพล ศรกล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงกิตติมา สุขพราว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงสโรชา สุขสงวน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงอักษราภัค ยอดอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กชายชุติพนธ์ วังพิบูลย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กชายธีรภัทร วงศ์สกุล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กชายสราวุธ โยธา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กชายอภิชาติ มีพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สร้างดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงอาริสา สุขใจงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงนิตยา มะธิโต
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กชายเขตตะวัน มันหมาย

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

มีลายงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กชายจิรสิน คำแหง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงอรยา เยรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กชายณัฐพล มาลามนต์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กชายก้องพิภพ แก้วการ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กชายอดิเทพ ทัดอยู่
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กชายจุลจักร์ เปนยินดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายวชิรวิชญ์ ดีวันไชย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กหญิงวศิตา พอกจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงวันวิสา พรมเสนา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงอรสา วัฒนศักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กชายฉัตรชัย ศิลโซ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายบัญชา ตรงศูนย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กชายพีรพล เรียบร้อย
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงนำหวาน วิระยะชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงภัทรกร ยินดีฉาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กชายปฏิกานต์ ประทุมวัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กชายอภิเชษฐ์ นาคสัมพันธุ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายศรราม พรหมคนซือ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กชายนรินทร์ฤทธิ

์

กิงจันทร์

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๘

นายเทพวิรัตน์ ชานิตย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๔๙

นายปกรณ์ อุส่าห์ดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๐

นายวรฤทธิ

์

สุวรรณกูฏ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๑

นางสาวชัชฎาภรณ์ ปานทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๒

นางสาวสาธณี โชติธนธรกิจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๓

นายวรพงษ์ พงชะอุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ภักดี วัดกัลยาณโกมุท  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กชายไกรวิทย์ มีสิทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กชายพานทอง นึกถูก
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ สมใจ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กชายสถาพร อิมเพือง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงสุวภัทร ชมชืนดี

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ จุกแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กชายจักรพงษ์ เติมดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายจตุพล รอบคอบ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กชายธนพล ทองดุน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ เติมดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงอลิสา กงทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงสมัชญา แสวงทรัพย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา ระเมียดดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงสุชาวลี มีโชค
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงอลิสา จรจรัญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กชายเจตพล พันธ์เสาร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กชายศราวุธ สุขวาสนะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กชายธีรภัทร ด่วนดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายประธาน รังแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงสุธิวดี แก้ววิเศษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายกฤติชัย ยังยืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กชายอรรถพล ยามพูน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงสุภาพร เมาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กชายเกียรติคุณ พลเยียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงศิรินทรา กุนตัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ถูกหมาย
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กชายธนกฤต ขอจงสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายวิศรุต มีสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ คงชนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายอภิติ แก้วนิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายอลงกต ปลีประโคน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงธรีรัตน์ คงราศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงนรินทร์ แสวงสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงนวพรรณ เติมดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงปริศนา สิงคเสลิต
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๘๙
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

มีสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงจันทนา คุ้มทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ กุนคำฮอม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กชายทวีกานต์ กลอนกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กชายธีรภัทร กุนตัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กชายพลวัฒน์ นิมนวล

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กชายภูวดล สงวนนาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กชายธนารัตน์ ฤกษ์คณะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงจันทร์เจ้า เจริญสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา พวงนาค
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๑๙๙๙

นางสาวเยาวรัตน์ ยอดชลูด

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงสุชาวดี ร่องน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กชายวีระ ระเมียดดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๒

นายสิทธิชัย เมาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายศักดา ศรีชัยราษฎร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กชายศรเทพ แสนกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายอาชานนท์ ระเมียดดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กชายศรรัก แก้ววิเศษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงอังคณา ชัยมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายสิทธิพล มอไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงสุพิชยา ประจวบสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงชลลดา อุตส่าห์ดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
วัดอาโพนสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กหญิงณัชชานันท์ ติดใจดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ภู่เกิด
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กชายพุทธิ โพธิทอง

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กชายรักตระกูล สุขร่วม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กชายสุรชาติ บุญมาก
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กชายอนันทวุฒ นาชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงกิตติยา วัฒนศิริ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงกัณณ์อลิน โชคเกิด
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงจิราพัชร เนือแก้ว

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๐
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ยิงมี

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงธัญชนก ทองบ่อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กหญิงนิสา ศาลางาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แหลมทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงอัญญาณี บุหงา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กชายนิตพล พวงขจร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กชายรัชพล หวังดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กชายณัฐชนน จิตพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กชายอรรถกร หมายกล้า
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กชายพิษณุพงษ์ ธิใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กชายโชคอนันต์ มุทาพร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กชายสิทธิชัย หมายกล้า
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงพิมพ์วิสาข์ มะลิวัลย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา สัตบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงปนัดดา เกิมรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงเกสร เสาเกลียว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงปทมาพร ปองแดง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงรัตนภรณ์ แสงงาม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายชนะศร สร้อยจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กชายภูมินทร์ มิยะพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงรตนภร ใจมัน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงธิติมา ซ่อมทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กชายขุนทรัพย์ ใจมัน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กชายกรวิชญ์ กลีบกลาง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แข็งการนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงพรทิพย์ วอนรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กชายธนภัทธ พิมพ์เก่า
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กชายอนุชา มุ่งมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงอารีวรรณ ร้อยมาลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กชายธีรเชษฐ แซ่ฮ้อ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กชายอนุพงศ์ โกเทริปู
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงศศิธร ชมพัฒนา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระแสง วัดเทพนิมิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กหญิงกชกร ทองเกลียง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พูนดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บังคะดารา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๕๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงเกวลิน บุญศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ บุญปลิว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงชลดา พรมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงจีรนันท์ สุริเย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงจันทร์ธิดา พูนศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ ดัชถุยาวัตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงสุจิดา วงศ์บุราณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงจิราพร ยศสมบัติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กชายศักดินนท์ จุดงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงสุวิมล สุขเสมอ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายปุญญพัฒน์ ช่อมะลิ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กชายกำชัย สุขยิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กชายชาคริต จินดาเฟอง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บัวหอม
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประเสริฐศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงชลฐิชา จุลละนันท์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงเมธาพร หวังทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงบุษราคัม อ่อนสี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงประไพ พรหมเทศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กชายวิจักขณ์ สายแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กชายจิรายุทธ ร่มลำดวน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กชายธนธัส บุตรโสภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กชายนพดล โยนรัมย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กชายมณฑล พวงขจร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กชายวีรภัทร ศิริสอย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายติวานนท์ รุ่งเรือง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กชายอาทิวราห์ ตลับถม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สุทรงชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงลดาวรรณ์ คงมัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ บุตรโสภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอุปชฌาย์พวนอุทิศ วัดบ้านว่าน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงสุชาดา เสายอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงสุชาดา ยอดลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เผ่าพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กชายวัชรศักดิ

์

วสุวัชร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงจันจิรา เรืองยิง

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ชิดชอบ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงรัชนิดา ดาวเรือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงจันทรา อร่าม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กชายภุวนาท สุดแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเพชร วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กชายศุภชัย คิดชนะ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กชายศิริพงษ์ ศรีประโคน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กหญิงเหมือนฝน ลายทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสนมาก
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงสรัลยา สงวนดี
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กชายศุภโชค บุญแนน
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กชายกรกมล คุณเดช
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงหยาดทิพย์ สิมมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงอรฤทัย จิตรโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหมือนจิต
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงศรัณย์พร ทำดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กหญิงสุปรีดา บัวงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงมนทกานติ ลายทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา วัดโพธิสลาด

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กชายธนภัทร ประวาสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงอภิญญา ยามไสย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กชายธนพงษ์ พรหมบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงภูมรินทร์ แก้ววิเศษ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ ผาสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายสมาน สุขทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กชายวิสา ศาลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงทักษพร ละมูลมอญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กหญิงผ่องใส สุขต้น
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กหญิงอารียา หอมขจร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ เบ็ญเจิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงชุติกัญณภัส สุภนาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงพัสนี คำดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกันเตรีย็ง วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กชายคณิศร บรรดาดี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงอัจฉราวดี สุขแล้ว
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา ใจชืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงฐิติมา จันทร์สีดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงประภัสสร สนทอง
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงกชกร อินทร์บุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา สุมาลุ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงพัชรา มะสีโย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงนภัสรา เพ็ชรเขียว
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายสุขสันต์ จันทึก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายอภินัทธ์ ประเมินชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กชายถุงเงิน คูบุบผา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงศิริวิมล แก้วกาญจน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงศุภวรรณ ละมันชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ เหนือคูเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงอนัญญา จารัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงนันทกานต์ สุขตัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๗
เด็กหญิงพัชราพรรณ อันไชยศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา เหมือนดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงกัลยาณี ดวงฤทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงพันธิสา สถิตสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กชายวุฒิภัทร อะทอยรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

พริงเพราะ

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กชายอรรณพ ภาสดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุขตน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๕

เด็กชายบวรทัต ยืนยาว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงอภิญญา ไมยวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนประสาน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงธนัตดา สุกใส
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายสุภกร ผจญกล้า
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กชายวรพล พอกพูน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กชายชินวัฒน์ จารัตน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กชายกมลเทพ ประเมินชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กชายธันวา สมัครสมาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงกิตติญา สว่างพบ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงเกสรา จ่าพุลี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงเขมวิกา อุ่มพิมาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงณัฐริชา สุกใส
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กหญิงสุชาดา บุญช่วย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กหญิงพัตรพิมล จารัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กชายเกษมศักดิ

์

พริงเพราะ

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงศศิภิรมย์ บรรลือทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงโชติกา สมัครเดียว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชูสง่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงเนตรลดา พริงเพราะ

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงจันทิวา กระทรวงทรัพย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงอรยา อุ่นศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กหญิงนิตยา สุวรรณชลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กชายอนุภัทร สมศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กชายคทายุทธ์ จันทร์กาบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงวิภาวดี บำรุงชือ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงมาริษา จอมประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงยุวดี มลทองหลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ฮวดใช้
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กชายเจษฎา ปรากฎชือ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายอนุรักษ์ อยู่ปูน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงวิภาวดี มลทองหลาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงงาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ หาสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงอลิสดา เฉลิมเมือง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงอารียา สุวรรณชัยรบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงฉัตรชฎา เฟอยตา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงจิณห์นิภา พินยนต์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กหญิงศิรินภา จารัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กชายประพบ วิไลวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงปฏิพร พันธ์ศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๖

นายกลวัชร หาสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๗

นางสาวพนิดา มันยืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงทอฝน ยุงเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๘๙

นางสาวทิพยรัตน์ ขาวงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๐

นางสาวศุภลักษณ์ ถือคง
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๑

นางสาวอภิชญา สุดารินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๒

นายปริญญา ฮวดใช้
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๓

นางสาววรนิษฐา ประเมินชัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๔

นางสาวชมพูนุช สมัครสมาน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๕

นายอธิปดี พจนาสาธร
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๖

นายกิตติพงษ์ ดุลสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๗

นางสาวจิตรลดา จำนงดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๘

นายธีรโชติ จรจรัญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๑๙๙

นางสาวจิราภรณ์ เหมือนประสาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๐

นางสาวชิยากร ชูสง่า
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๑

นางสาวโยธิกา ประเมินชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๒

นางสาวแพรไหม พอกพูน
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๓

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๔

นายณัฐวุฒิ สุระเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา วัดนาโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงปาริชาติ ปองกัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงมนชยา สายแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โชคดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงฟาใส ทองหล่อ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๐๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นพเก้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เหลือล้น
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงอ่อนศรี ถือชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๒

นายอัฐพล แสนกล้า
๒๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)

วัดนิลาเทเวศน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กชายเจษฎา แจ่มใส
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญปก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงศิริยากรณ์ มณีศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กหญิงอนุสรา ยุรยาตร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กชายศุภวัฒน์ พะวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงผกามาศ ธรรมดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงวรรณษา ยิงเรงเริง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ นิเวศรัมย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๑

นายฐานันดร สมบูรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๒

นายศตวรรษ นวลแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ วัดบรมธาตุ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ โพยมแจ่ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงจันทรมาศ สุทธิกลับ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ครบหมาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กชายชาลี ปรากฏชือ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กชายอัจฉริยะ พิมพ์ลาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กชายฐิติพงษ์ เรืองไกล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงศศิธร เจริญมาก
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ปรากฏชือ

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ เงางาม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงอรวี ยีสุ่นหอม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ งามเชย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงสิริยากร สายชนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายอัครวิทชญ์ ลวดเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กชายนรา สมัครเดียว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงสุภัสสร แก้ววิเศษ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กชายไตรภพ เกษาพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงเบญจวรรณ สินสมุทร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงจิรัฏติกาล วงศ์พร้อมเดช
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายกนิษฐ์พงษ์ กลันเกลียง

่ ้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จองมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กชายเขมรินทร์ สรวลสันต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กหญิงธนัญญา วุฒิชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ วัดโพธิรินทร์วิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กชายธนโชติ เหลียมดี

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงปยนันท์ ใบเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงลลิตภัทร พริงเพราะ

้

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงกีรติกา จันทร์เหลือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กชายศตวรรษ จันทร์กลิน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กชายกอบเกียรติ แก้มกล้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงปยาอร ยืนยาว
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงชนาภัทร ดมหอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ผจญกล้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กชายภานุรุจ มุตตะโสภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กชายปุณยวีร์ ปวะสาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายธาดา ยืนยาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กหญิงรวิพร จิตต์กลาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงเสาวภาคย์ แก้วเหลียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย พันธุมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงนันธิดา คิดดีจริง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงนลพรรณ คงราษี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ โสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงชลิตา ยืนยัง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงกัญญาภัค พ่อค้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กชายสุวพิชญ์ สุดทำมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงภัครมัยศ์ พอกพูน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธราจารวัตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายธนาดล ระวังตน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กชายศักรายุทธ เหลือล้น
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงวิชุดาพร สมัครเดียว
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ยิมชืน

้ ่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงจิดาภา ศรีตระการ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายไกรวิชญ์ เรียงเงิน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายณัฐพัชร์ ประวาสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงฐาปนี นักธรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงวศินี จำปาต้น
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสดอ วัดไพศาลภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายชนาธิป มหาสงคราม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงเกษร ขาวงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงณัฐติกานต์ บรรลือทรัพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ช่างเขียน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงขวัญข้าว บูรณ์เจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงสกุลสุภา สุลินทาบูรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ บรรลือทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ บูรณ์เจริญ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กชายสิทธินนท์ สุธโท
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงเมทินี ชาวนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงอลิสา ดมหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงวราพร บุญจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กชายชานุวัฒน์ พันธ์ศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายภูผา จันทะนี
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ช่างเขียน
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายพูนศักดิ

์

แสนกล้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กชายธนากร ขาวงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กชายธนัฐชัย ขาวงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กชายนราวิชญ์ สวยดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงจิรนันท์ กะการดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงสุนิสา สุขแสวง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงกิตติยา บูรณ์เจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงบัณฑิตา บรรลือทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงชนาธินาถ เรียบร้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงตันติมา สวยรูป
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงธนาภา พริงเพราะ

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงจิราพร พริงเพราะ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทร์แจง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงจิรภรณ์ พลวงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กชายธัชทฤต ศิลามุก
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กชายพรศักดิ

์

ขันทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงอนัญญา พริงเพราะ

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากูก วัดกะพุ่มรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงเกสรา นะราช
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายวิชญ์ สุขประเสริฐ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายบัลลัง สิริจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายธีรภัทร กูดขุนทด
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายวัชรพล หาสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กชายก้องฟา บุญมี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายวัชรพงศ์ ขุนพรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายปริญญา ภาสดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดำเนินงาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงอรปรีดา ลุนดำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงอารยา ดำเนินงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ สิงหกุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงศรัยฉัตร ชาวนา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ หนูพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายพิพัฒน์ ศรีโพธิลา

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชค วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กชายชัชวาล จันทร์หอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุขวิทย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงเสาวรักษ์ สมัครสมาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะเนา วัดฉันเพล  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กชายธนานันท์ บรรลือทรัพย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายธีระ สวยรูป
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ บรรลือทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายวัชรพล ก้อนแพง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายบุญญพัฒน์ บรรลือทรัพย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กหญิงวรกมล แสกระโทก
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ ศรีแสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายวัฒนชัย บรรลือทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๗ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงนิรมล บรรลือทรัพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงนุศรา เกษรบัว
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ กมลเดช
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอำปลสนวน วัดดาวรุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายกิตตินันท์ สมัครสมาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ ดมอุ่นดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุกใส
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กชายธนกร ยืนยาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายสิทธิชัย บูรณ์เจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ยืนยาว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงสุภิญญา นนทะนำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงธัญพิมล เกลียงกลม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงชาลิดา ยืนยาว
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา เฉลียวศิลป
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงเนตรนภา เรืองรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายปริวัฒน์ มุมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมานจิต
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายทองไท พันธ์ศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ดาดขุนทด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายรอบคอบ ปญญาคิด
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายอดินันท์ สมัครสมาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ พอกพูน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงโสธิยา บุญตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงปาริตา พอกพูน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา พอกพูน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงดารุณี เจนขนบ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงอรัญญา พอกพูน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ พอกพูน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงฉัตรชนก ปนแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงนันทิตา ร่องน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา พันธ์ศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงวาสนา บุญสุยา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กชายจุรินทร์ ดวงฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายสุธนัย ชาวนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงนัฐชนก พ่อค้า
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงฟารีดา เพ็ชรพราว
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ เบ็ญมาศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กชายธีรพงษ์ สมัครสมาน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กชายวัศพล จารัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กชายอภินันท์ หอมนวล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กชายอรรถชัย พ่อค้า
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงนำผึง

้

พอกพูน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พ่อค้า
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กชายสุรยุทธ พ่อค้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายธนษา ผาสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กชายธนาวุฒิ พันธ์ศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงกัญญาภัค ธุระกิจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กหญิงจันทพร ชาวนา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงฐิติมา มูลศาสตร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กชายยศภัทร ค้าขึน

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงรจนา จารัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายวีรพงษ์ ยืนยาว

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายขันติ พริงเพราะ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา เก็งรัมย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กชายสุทธิรักษ์ ยืนยาว
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสรออ วัดปราสาททอง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๘๙

นายพิทยาธร บุญสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๐

นายเมธาวัฒน์ รัตนะวัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๑

นายเอกลักษณ์ ผลาวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๒

นายวัชระ ศรีขันชมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๓
นางสาวประกายแก้ว ดัชถุยาวัตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๔

นางสาวอรัญญา หาญเสมอ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๕

นางสาวเพชรรัตน์ แสงงาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๖

นางสาวนพเก้า พันพะม่า
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๗

นางสาวจินดารัตน์ สุภาวหา
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๘

นางสาวเบญจมาศ แก้วน้อย
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๓๙๙

นางสาวนงลักษณ์ เชียวชาญ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๐
นางสาวอัจฉราภรณ์ เสริมจันทร์

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วัดระแงง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงศิรัญญา เติมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ อนงชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงสุภารักษ์ ไชยวาส
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงพรวลัย สุวรรณศิลป
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๖๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กชายปกรณ์ ก่อแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงธนัญญา ก้านเพ็ชร
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กชายชาคริต สุขเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายณัฐพล ลาเสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายภาณุพงศ์ คำคูณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีอุดม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงปยะธิดา คงเมือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงดอกอ้อ สนสุรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายปรเมศร์ ผลงาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ คามบุศย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กชายสหรัฐ เหลือมลำ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงทิพวรรณ พากเพียร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงสุพิชญา ดีนาน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงอารียา ไตรทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายประสบสุข แจ่มใส
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายเจริญทรัพย์ เงาขุขันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายพุทธิพงษ์ ทรงพิมพ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายศุภกิจ อิมใจ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายวรเมธ ไชยพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุตรโสม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อนุพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กชายธนพล กุราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงรัชดา อ๊อดเอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงนิชาภัทร ปจวาจา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปญจะรักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงพิมพิกา สระแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงกรรนิดา บุราคร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กชายเอกรินทร์ วรรณดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีอุดม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางเตีย

้

วัดปาเทพประทาน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

สมฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายพงศธร เกณสาคู
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงนภาพร แกมแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงนงนภ้ส บุญรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงพรสุดา คำภู
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กชายชัยเชษฐ์ วัลภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กชายณัฐพล โคตรมงคูล
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายวีรชัย แก้วงาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายเอกวิทย์ คำมาก
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กชายอดิพล งามแพง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายศรราม ไขแสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

รอดเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายปฏิพัทธ์ เวียงคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงขนิษฐา ไหมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีใส
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงสิริยากร ดีสม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๐

นายปณิธาน สติมัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๑

นางสาวชรัญธรณ์ แก้วงาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายสุรยุทธ์ ใยชืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงไปรญา บุญยงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กชายญาณกร ดีสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กหญิงอภิษฎา ดีสม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงมณฑา โพธิคำ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงศศิประภา นาครินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงอัญชลี เกษหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงแคทรียา แก้วหล่อ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง วัดไพรษร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงชนัญชิดา ศิริบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่อาราง ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๑
เด็กหญิงพรพัชรินทร์ เครือวัลย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่อาราง ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กหญิงวรรณวิมล วังนุราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่อาราง ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ดัชถุยาวัตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงวนิดา คำหล้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กชายศิริชัย พิมพ์นนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)

ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงจิราพร คำงาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุษยาตรัส
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงธิดา หาดคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสงเพชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กหญิงมนทิกาน หอมสมบัติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงรัญชนา สุรารักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงศุภกร แสงสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กชายอาทิตย์ สัมฤทธินอก

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๔

นางสาวสุทธิดา ผาสุข
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๕

นางสาวทิวาภรณ์ อุตรา
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๖

นางสาวนภัสวรรณ ตำงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๗

นางสาวนันทิชา มงกุฎเพชร
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๘

นายพรรณธิภา รู้จิตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๗๙

นายวุฒิไกร สาธร
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๐

นางสาวศิริมน สุภนาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๑

นายศุภกิตติ

์

หนองใหญ่
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๒

นางสาวอริษา จิตรสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๓

นางสาวอลีนา ราชสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๔

นางสาวโสรยา หล่อทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงอรอุสา วิบูลย์อรรถ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงชลธิชา รัมพณีนิล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๗

นายปยะ ประภาสัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๘

นายศราวุธ ดัชถุยาวัตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๘๙

นายธนพล แก้วบุตรดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๐

นายเดชา ศุภนาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๑

นายประสิทธิ

์

การะเกต
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๒

นายธนาธร ศรีบุญเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๓

นางสาวเนตรนภา เนตรภักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงกนกอร วิลัยเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงชลิตา เหยียดรัมย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงสุทธิดา หอมจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงพรพรรณ ระดมบุญ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กหญิงนันทยากร วิบูลย์อรรถ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๔๙๙

นางสาวกฤษณา ทองพุก

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๐

นายอรรถพล อรรถมนัส

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๑

นายธีรพงษ์ วิบูลย์อรรถ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๒

นายปรเมศ ศักดิจำปา

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๓

นางสาวศศิกานต์ ผมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางวิทยาคาร ทุ่งสว่างนารุ่ง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายชยานันต์ ดีมาก
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองจาบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงชุติมา ประกอบดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงกิตติญาพร สุขอยู่
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สหุนาลุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงนิตยา บุญภูมิ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงเบญญาภา ชืนชม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงปฐมาวดี ชืนชม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายกิตติพล ดีสม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา จอกทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงไพลิน สิงห์โตทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงสุภาวิณี บุตรประโคน
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายภูวนาถ สหุนาลุ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุดใ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๘

นางสาวอรดา พวงประยงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๑๙

นางสาวสุทธิกานต์ มุ่งดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๐

นางสาวภัชราภรณ์ บุตรดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๑

นางสาวอสมาภรณ์ บัวสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงปลายฝน อัศวภูมิ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ เชียวชาญ

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงอนันต์ตพร โลหะพิทักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กชายนุกูล ทองโคตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงจิดาภา พรรณรังษี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงรัชจรี มณีลำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง บ้านสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เล้าวาลิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) โพธิญาณบ้านอานันท์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ วรรณปถัมภ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงขวัญตา ทองศิริไพบูลย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงปยวรรณ โต๊ะงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุพศร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงสโรชา ดอกบัว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กชายจิระวัตร แก้วมงคล
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ดาศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงธิดานันท์ โต๊ะงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงรติกร บุญเยียม

่

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กชายราเชน กองแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กชายณัฐพงศ์ พวกพูนดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุปมัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กชายพรพิรุณ บุญโสภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ดีเสมอ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปยังคะบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่างป ช่างป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายเกรียงไกร นารี ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายคฑาวุธ อุปถัมภ์
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายธัญยบูรณ์ โกรัมย์
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายนิติภูมิ มีทอง
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กชายปรเมศร์ โสรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กชายพัสสน กรวยทอง
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มะโนรัตน์
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายวัชรวิชญ์ แสงงาม
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กชายอิฐศรา กละ
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงเกตสุดา หอมใจ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงจันทกานต์ รู้จิตร
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงจันทภา รู้จิตร
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงจารุวรรณ อุดมสันต์
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงหญิงดุษฎี เชียร ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงปนมณี สีชานิล
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงรัตติกาล บุสดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๒

นางสาววีณา กรวยทอง ๙/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงศรัณยา วรรณเพชร
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงสุชาดา อุดมสันต์
๓๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญเชิด
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายชูเกียรติ รักงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๗

นายพีระวัฒน์ แกมกล้า
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๘

นายสุชาติ เปรียบกล้า
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๖๙

นายสุรชัย มุมทอง
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๐

นางสาวชนิภา สิริม่วง ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๑

นายเจมณรงค์ หล่อแหลม
๒๕/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๒

นายณัฐพล เขาแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๓

นายวรรษวุฒิ ศรีนรครุฑ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๔

นายสมรส เสาทอง
๒๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๕

นายสุรศักดิ

์

อันทะโส
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๖

นางสาวชลธิชา ริมวรรณ
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๗

นายธีรเดช ใจงาม
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๘

นายภราดร ชัยฉลาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๗๙

นายฤทธิชัย มุมทอง
๒๖/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๐

นางสาวกัญลดา มุมทอง
๒๑/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๑

นางสาวกิตติยา ยืนยาว
๓๐/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๒

นางสาวฐิติมา แม้นใจ
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๓

นางสาวสุนิสา อาจภักดี
๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๔

นายขจรศักดิ

์

สมานทอง ๘/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ แกลมกล้า
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังข่าพัฒนา บ้านข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงกฤษณา ใจงาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๗

นางสาวจันจิรา อุ่นจิตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๘

นายนายสุรศักดิ

์

จอกจอหอ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๘๙

นางสาวใจภักดิ

์

ตรงแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๐

นางสาวฤทัยทิพย์ จันทร์แจ่ม
๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๑

นางสาวอนุธิดา ตรงแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๒

นายกฤติธี จันทวงศ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๓

นางสาวมณีนุช บุตรโสม
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๔

นางสาวปนัดดา ตรงแก้ว
๗/๐๓/๒๕๔๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กชายวชิรพงศ์ แสงงามรวีวัฒน์
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กชายเอกรินทร์ สมัครดี
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมทัศนะ

่

๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แสง ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายสนธยา โต๊ะงาม
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กชายธีระพัฒน์ ก่อแก้ว ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงทัศนีย์ เผ่าพันธุ์
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงรัตนาวดี พวงสมบัติ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เมิดจันทึก
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ โสฬา ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงอติพร รู้จิตร ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงอภิสรา รู้จิตร ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงเจริญรักษ์ เผ่าพันธุ์ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงอัญชิสา ถินจำนงค์

่

๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ สถิตสุข ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตะคร้อ ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญศรี
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพม่า ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงณริณฎา เกษรแก้ว
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพม่า ประทุมสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงอลิสษา กองสุข
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายสุขสำราญ มุมทอง
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายชิตพันธ์ มุมทอง ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กชายพลวัต สมานทอง
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กชายอภิสร สานุสันต์
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อุทามุล
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กหญิงศรัญญา อุดมครบ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทรายทอง
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กหญิงทิพธัญญา ภูเขียว ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กหญิงถนอมนวล ภูเขียว ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กหญิงอังคณา โสนทอง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เหนือทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงศรีภา เหมือนพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กหญิงปยวรรรณ ศรีสานต์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงไพลิน เเรงจบ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงธนพร มุมทอง ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายนพพร สมานทอง
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายนวพล มุมทอง
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มุมทอง ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงปทมาพร มุมทอง
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ปรุงชัยภูมิ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กชายศุภชัย สุริยันต์
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กชายภราดร ภูทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กชายภูริภัทร์ ชูเนตร
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กชายมงคล สุขเรือง
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงขนิษฐา แม้นใจ
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๘
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สมคิด
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญสอน ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงรัตนาพร มุมทอง
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ

์

หัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงชณิชา แกมกล้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา แก้วม่วง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายชิตษณุ เพ็งศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงธิดาภรณ์ วรรณรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงขวัญฤดี เปลืองไชโย

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงปญญาพร กรวยทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายกันตพงศ์ สวยรูป
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายภานุพงศ์ กรวยทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กชายวีรศักดิ

์

กรวยทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงจุฑามาศ คำผุย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงกวิสรา สาลีทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงนฤมล กรวยทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงพรรณวศา การเพียร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน วัดโนนแคน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงธีรนันท์ อดจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงกิตติวรรณ ศรีแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงชาลิสา ธรรมดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงกวีณา เจือจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงวริศรา รักมิตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดบ้านสวาย  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กชายจิรายุ พระเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายณัฐพล บรรลือทรัพย์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กชายธนภัทร กรวยทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายธรรมรัตน์ เจริญสวัสดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายพงศธรณ์ สีดา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กชายพงษ์เพชร สืบสังข์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ สระแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงทัศนีย์ บรรลือทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงนันท์นภัส เรืองศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงบงกช ดวงใจดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงปณิดา บุญเหมาะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงโสภิตา เจือจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงอทิตตา เสนาะเสียง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กชายพีรภัทร ปุยแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กชายศุภกร บุตรดางาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายอนุเทพ สุคันธรังษี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงชนินาถ บรรลือทรัพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรลือทรัพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงดวงกมล มหาวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงมลฤดี สิมมา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ สำรวมจิต
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงอรอุมา มุมทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กชายอภิชาติ เจือจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๓

นายจักรพล ฉิมมาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงพรธิดา ศาลาทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๗ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กชายนัฐพงษ์ บุญเต็ม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กชายบุญถึง เจือจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๗
เด็กหญิงกาญจนาพร สุภาอ้วน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงจันจิรา เจือจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงชญาดา ศรีสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงเบญจมา กลินจันทร์

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงมุทิตา บุญเหมาะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงศศิธร เจือจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ อุดมดัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กชายธนาวัฒน์ กมลเดช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กชายยศกร เงางาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายวิษณุ สว่างภพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กชายสหภาพ เจือจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กหญิงจิรัชญา พิมพ์จันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ผาสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เจือจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงณิชาภัทร เจือจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงพิชญานิน มันยืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงสุภาวิดา กรวยทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงอรยา ศรีแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กชายวัชรพล เรืองรัมย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ จันทร์หอม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงสรีรัตน์ ปญญาดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงสุวรรณี สิมมะลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายชูเกียรติ แก้วอำไพ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายราเมศร์ สว่างอาชีพ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงจิตต์ลัดดา สมฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ เหง่างาม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงปญญาพร เจือจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงเพชรชมพู ประทุมมาลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๕
เด็กหญิงเพชรประกาย

ประทุมมาลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงอารีญา กรวยทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายตะวันฉาย เจือจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี หิรัญโกเมนทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงสุภัสสรา มันยืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงอริสา ปานทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายสิทธิพล ราศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงการเกตุ ขวัญเกิด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงวิชุดา แหวนวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงกาญจนา จอมหงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๕

นายธนวัฒน์ เครือวัลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๖

นายธนากร ศรีแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๗

นายธนาวัฒน์ ใจเกษม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เจือจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๒๙

นางสาววราพร บูรณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๐

นางสาวสุดารัตน์ ศรีวิเศษ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กชายสหชาติ ศรีแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๒

นางสาวจุฬาลักษณ์ เหง่างาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๓

นางสาวชมพูนุช เครือวัลย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงรัชนีกร เจือจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๕

นางสาวจันทร์จิรา เจือจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๖

นางสาวศศิธร กรวยทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๗

นายพงศธร แพ่นลินฟา

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๘

นายเกือกูล

้

อุส่าห์ดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๓๙

นางสาวศศิธร โคกสีนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๐

นางสาวพัชราภา สีเดียว
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๑

นางสาวศศิธร บัวบานสะพรัง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๒

นางสาวพรนภา บุญเหมาะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๓

นายธนาวุฒิ ขาวสอาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๔

นางสาวสลิลทิพย์ เครือวัลย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแตลศิริวิทยา วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กชายณัฐพนธ์ โสติยา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาวุธ วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ สีดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวุธ วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสวงมี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวุธ วัดอาวุธยุทธยาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ สีนิล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายพัชรพล ศรีดา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กชายตันติกร สมรูป
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงรุจิภา บุษยาตรัส
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กชายสิริชาญ เฉลียวดีทัว

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงชนาภรณ์ เสริมจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงนฤมล เสริมจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๗๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงศิริประภา เสริมจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายวิทยา ใจกล้า
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงลลิตวดี กรมจรรยา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิก

วัดแจ้งสมรเทศ (บ้านหนองจิก)

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายชัยนรินทร์ สุดลา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงจิราภา จอกทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ โสมนัส
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กชายธกรชัย แก้วม่วง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กชายธนันท์ โสปนหริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กชายศราวุฒิ บุญเพิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กชายสุนิธิ สรายทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กชายหัสดี สรายทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงนัฐธิญา ผลเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงดวงพร ธรรมรักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงธีรดา ลาวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๖๙
เด็กหญิงนุชจุรีลักษณ์ จึงอดุลวิทย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงนริศรา เกษมาลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ทองชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงภาวิตา ลาวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงวิภาพร พุทธสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงวรนาถ บุญสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงสุนิตา สระทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงอภิญญา โสปนหริ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายเด่นภูมิ สาพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายพิทวัส แท่งทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กชายพนัสบดี มีแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สรายทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กชายศักรินทร์ สรายทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายอภิชัย ปอมพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สำอางค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงประภัสสรา มีแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงศิริสร โสปนหริ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงสุนิสา โพธิเงิน

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงสุวิสา โสปนหริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงอมินตรา โสปนหริ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ ดวงศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๐ / ๔๒๑

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงณัฐธิดา โสปนหริ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ(โพธิศรีวิทยา)

์ ์

วัดบ้านโพธิ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กชายพัชรพล สนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กชายธนาธิป โภควิบูลย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กชายเอกรินทร์ พวงนาค
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กชายกฤษดา นนท์ภักดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กชายสนธิ พิฤรุ่งโรจน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายปริญญา โพธิเงิน

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล ยอดสิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงชิตาภา โพธิเงิน

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงรุจิรา บำรุงตน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงอรัญญา อุทัยแสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงมนัสชนก มากใหญ่
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เพิมทรัพย์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายธนวัต กะเสาทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กชายพิสิษฐ์ มีแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายวินิตย์ มีแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายอำนวย ใสยิง

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายกนกพล ดวงศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงชัญญา มีแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงศิรินลดา ดวงศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงสุพพัตรา พันโท
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ คงมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบุกันแทน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงจารุนันท์ ดวงศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงวิชุดา พลคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ โสปนหริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ชูชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงสุพัตรา ดวงศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงอรชุมา โสมนัด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงวิลาสินี บอนหวาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขนาด วัดศิริสัจจัง  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กชายศตวรรษ กันนุฬา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กชายพงศกร ดีสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ หารมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กชายเอกภพ แก้วบุตรดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายสุรชัย ศรีจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงณัฐนิชา แสงมณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๑ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์กระจ่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กชายอภิมงคล บุญร่วม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กชายณัฐพล คำพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงกนกอร จันทร์สอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กชายคณิต ไชยมี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์กระจ่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายวราวุฒิ แก้วอุดร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายสุพัฒน์ ศรีพรหม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายเฉลิมชัย แก้วงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงลักษมณ มณีคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงปาริฉัตร เรืองสุขสุด
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กชายพงศกร หงส์มา
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายวิทวัฒน์ ทาเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายยุทธิชัย แซ่เต๋า
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กชายไพรพนา สาลีทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายเอกพล สายแสงจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงกนิษฐา พวกดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงสุวรรณี ทาเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงอลิษา ยอดใส
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงชลธิชา แก้วงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ ยอดแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงศรัญญา เพชรประทุม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงพุธทรา กระแจะจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ทราจารวัตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงพรชิตา โพธิไทร

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงสุธินันท์ บุญสม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญหาญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงสุนิษา ขันตี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงดวงฤทัย สายชาลี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงภาภัทร หล้าลำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงจำเนียร ภิญโญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงนิธิยากร ฉกรรจ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงอาภรณ์ การเกต
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๒ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงปยนันท์ บุญคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กหญิงสุภาวดี รัศมีสุกใส
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงวิชุดา เขียวพุฒ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงอนุสรา กระแจะจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี มิลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงชนม์นิภา เหล็กกล้า
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงรจนา บุญหาญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงสัญชยาพร แจ่มใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ ขันตี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กชายวงศกร ขันตี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กชายไตรรัตน์ เสาวัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุตรดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงศิริลักษ์ บุญเต็ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงมนต์นภา สมร่าง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงนิรวรรณ จันทร์มนต์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงอรอุมา ทองมูล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา ยาหอม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงปณิดา วันดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ฉกรรจ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงกัญญา คำเอียม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงกุลสตรี ไชยเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายจักรพงษ์ ใจสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายธงเพชร ภิญโย
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายธนาวัฒน์ บุญวงศ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงนันทิดา มีรัส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กชายปฏิภาณ บุญวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงปฐทิชา แสนโยธา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กชายพูนทรัพย์ สะหุนันต์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายศรีวกร บุตรดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงศศินา กระแจะจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายสราวุธ มูลมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงสุมิตตา ประจันโน
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงสโรชา อินทรามะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แปนแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายเจษฎา จันทร์มนต์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๓ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงศิริวิมล ฉกรรจ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรมไพร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายนรินทร์ ฉกรรจ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายพันธ์ทิพย์ บุตรดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กชายปฏิวัติ บุญวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะเคียน บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายสมศักดิ

์

ขันตี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงวิทยาคาร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงปนัดดา บุญชู
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงวิทยาคาร บ้านตรมไพร  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงขวัญฤดี เพชรเกลียง

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงนิตยา บุตรโสม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงมธุรดา คำคูณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงพันพะสา แก้วเขียว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงชฎาแก้ว เสาทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงเนตรมณี ประวาสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กชายนำชัย กะหะกะสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กชายวราวุธ คำคูณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายจีรนันท์ ดวงแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงไพลิน ยศนีย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์เคน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงฐิติยา เย็นเฉือย

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กหญิงอัจฉรา คำคูณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงฐิมาพร ไชยพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงรัตติกาล สหุนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะกุย(คำคูณบำรุง) ประทุมวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุตรแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กชายนิพล คำบุรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กชายอนุรักษ์ ชำนาญงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตรเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงวันทนีย์ รัมย์เสมอ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงอรัญญา พิมพ์วันวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ จินพละ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงธัญจิรา บุญรัก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ แขพิมาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงขวัญจิรา จินพละ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พอกพูน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กชายณัฐพล เปศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายธนาวัฒน์ ทิวังสา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงณัฐมล โพธิศรี

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๔ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงนริศรา พิมพ์วันวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา จินพละ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงสุรัน วงษ์ศา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เครือวัลย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาละแมะ คาละแมะ  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กชายพิรัชย์ กันนุฬา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองคู  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กชายชัชวาล ศรีสุรินทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คิดตาโย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายธนาธิป เดชบุรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กชายมิงขวัญ

่

กันนุฬา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายศิรวัฒน์ สุมาลุย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กชายกิตติพันธ์ มันจิต

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายแทนคุณ โพธิเงิน

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงเกวลิน กุดวงศ์แก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงฐิติพร รักแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ราศี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงพิชญาพร หวังผล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงอชิรญาญ์ รจนา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กชายกัปตัน พวงเพชร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายก้องภพ พุกแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กชายชัยพิเชษฐ์ บุญเติม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กชายชิษณุชา วุฒิยา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กชายเตชิต เสรักษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กชายปรเมษฐ์ พนารินทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายพัดชา ใสยิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงกัลยา วิสัยเกตุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงดรุณี คล่องใจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงนุชรีย์ บุญโสภา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงรวิภา ทองนาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงศิรินทรา โพธิเงิน

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงสิริมา เพ็งไธสง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงวรกานต์ วุฒิยา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงชญาณี พากุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงอภิญญา ทองแสน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจอก หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กชายกนกพล จันทร์ภิรมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๕ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายกฤษฎาพร พัดพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กชายนันทกร ยอดสิงห์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ สีหาชารี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กชายบุญหลง พัดพรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กชายรัตนโชติ เทพวงค์ษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กชายวัชระ ศรียะนัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิเงิน

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายสุรวิทย์ สมชอบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงทัศนีย์ ขันนาค
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพธิเงิน

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กหญิงอโนทัย ช่อม่วง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายธีรโชติ คันโทเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กชายวัฒนา ผดาวัลย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กชายคมสันต์ จอกทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กชายพิทักษ์ คุชิตา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กชายสุพจน์ อินมณี
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๒
เด็กชายณัฐพัฒน์บวร เหง่าพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายพีรภัทร ศรียะนัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงสกลสุภา สีนิล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ใจ พิศภิรมย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ อ้นพา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กหญิงสุธาศินี น้อยกันยา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงปญาพร สีจำปา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงเมญา โภคทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไพราม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา สารภีร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงเมสิณี สติภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงอาริสา บุษบง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงพณิชา สาทิพย์จันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงจิราภา ยินดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ชุมหอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงประติมา วันทุมมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงละอองดาว หาญกล้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๐
เด็กชายสงกรานต์ พวงมาก

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กชายปยะพงษ์ มีแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บุญภูมิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงอินทิรา การะเกต
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงฝน อินทนัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กหญิงนฤทัย ท่อนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กชายเจียระไน แซ่เหงา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กชายนพพล คำมี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงกรรริการ์ อ่อนแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ มุทาพร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๐

นายณัฐวุฒิ รุ่งมณีธรรมคุณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๑

นางสาววรรณิดา บุญแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๒

นางสาวสถาพร คุชิตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๓

นายนันทชัย เหลาแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๔

นายสรวิศ หางสลัด
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๕

นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิเงิน

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๖

นายสุรเชษฐ์ โสปญหริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๗

นางสาวเปรมิกา โกรัมย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๘

นางสาวศุภมาศ แข็งเเรง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๑๙

นางสาวจันทนิภา มีแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๐

นางสาวสุดารัตน์ มีเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๑

นางสาวอลิษา จันทร์เขียว
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๒

นางสาวกัญจนากร วุฒิยา
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๓

นางสาวปณิตา วงษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๔

นางสาวอรดา พัดพรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๕

นางสาวปวีณา บุตรแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๖

นางสาววารีรัตน์ สีคำแซง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๗

นางสาวศศิกานต์ ทำทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๘

นางสาวพรนภา ขึนทอง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๒๙

นางสาวศิรากานต์ พิมพ์น้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๐

นางสาวอรอนงค์ ทองจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๑

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ

์

ปรัชฉลาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๒

นางสาวกาญจนา ใสยิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๓

นางสาวภัทรวดี แก้วจริง

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๔

นายธนพงษ์ ช่องงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๗ / ๔๒๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๕

นายอาทร โพธิเงิน

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๖

นายบุญญเดช ปนเพ็ชร
๐๑/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๗

นายวัชรพงศ์ วงเวียน
๐๕/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๘

นางสาวพลอยนิศา ศิลปบุญกล้า
๑๗/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๓๙

นางสาวสุทธาวรรณ เทศบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๐

นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๑

นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์

๒๔/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๒

นายพีระ จันทร์เหลือง
๑๕/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๓

นายวิเชียร วุฒิยา

๑๘/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หนองจอก  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กชายโพธิ

์

เชือนาข่า

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สังขวัตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงวาสนา สังวาลย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงมนัสรินท์ ผลบุญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หางสลัด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงขวาง หัวเข่า  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

บุตรลักษณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กชายพุฒิเมธ เกิดรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กชายอรรถกฤต ดัชถุยาวัตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงชนานันท์ ดัชถุยาวัตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงนภัสสร ชำนาญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงนลินี แสงราม
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ดัชถุยาวัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงสุภัสสร ดัชถุยาวัตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงอุษาวดี ดัชถุยาวัตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงสวรรยา โพธิหล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กชายภูวดล ธรณีวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โกสัสโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กหญิงไปรยารัตน์ ดัชถุยาวัตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กชายพงศกร แสนยาพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กชายสุพจน์ หงษ์เพชร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กชายภานุวัตน์ ใจทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

หงษ์เพชร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กชายวราวุธ อินตะนัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กชายศุภพล ดัชถุยาวัตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กชายสืบสกุล พระจันทร์ตรา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ดัชถุยาวัตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๘ / ๔๒๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงนิชานันท์ สุภนาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กหญิงพรนภา วังนุราช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงภาวดี ดัชถุยาวัตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กหญิงอุรดี เชียวชาญ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กหญิงบุษราคัม อภัยพจน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คะหาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายจักรพงษ์ ตาละคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายพัสกร หล้าลำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กชายรพีภัทร วิถุนัด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กชายวีระพัฒน์ วิถุนัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กชายวีรวัตร มีเจริญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กชายสุรวิทย์ วงค์นำโจ้
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

กระสังข์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ วังสันต์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำหงษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงนำทิพย์ พรมจำปา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงนุสรา สุภนาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทรัพย์เจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงสุชาดา ดาวเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายกันต์กวี รอดมณี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายกิตติภูมิ บัญชาเมฆ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายณัฐวัตร วุฒิยาสาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายประภาณ บุราคร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายพุทธิคุณ ทองนุ่ม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กชายวีราทร สอนสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญอาจ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายเอกพล บุญเติม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ อ่อนศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงปทมา แจบไธสง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญเติม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงสโรชา มันจิต

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กชายกรณพัฒน์ สุเนตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายจิรภัทร ชัยรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญปญญา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วังสันต์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๘๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายธนากร ศรีหาบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายนิติพงษ์ วังนุราช
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายไพฑูรย์ แสงอุ่น
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายวรพล กองพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายสรณ์สิริ โพธิชัยทอง

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายอนุกูล ทรัพย์เจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นัติพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงณัฐกมล วังสันต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา บุตรงาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ ธิตะปน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงวิยะดา บุตรงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วังสันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดัชถุยาวัตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กชายธนากร สาธร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กชายธนาคร บุตรลักษณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กชายธีรพงษ์ ลาดศรีลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ดัชถุยาวัตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายปญญา บุญเติม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กชายวรุตม์ อินตะนัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กชายสมบูรณ์ ดีมาก
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรงาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ กลีบจำป
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงโยษิตา วุฒิยาสาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงกมลพรรณ ดัชถุยาวัตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงขวัญตา สมัญญา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงดารารัตน์ สอนสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงนิภารัตน์ บัญชาเมฆ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงปภาวี วังนุราช
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กหญิงปารินดา วังสันต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงพิมพิไล จงกรด
๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงมณฑนา โคมลอย
๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงวงค์สิริ บัวเกษ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงอัญชิษฐา สายรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงอารยา ศุภนาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๓๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ภางาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายภัทรพงษ์ ศุภนาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ เสนานนท์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายธนากร วุฒิยาสาร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายวุฒิชัย ดัชถุยาวัตร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงกนกนิภา บุญเติม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงปรารถนา บำรุง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงปรายรุ้ง ดัชถุยาวัตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงมลฤดี ดัชถุยาวัตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงมลิษา ชิงรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายณัฐพล พันธ์แสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กชายนฤเบศ ศุภนาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายพิทักษ์สันต์ สุขสำราญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายภาคิณนัย สาทิพย์จันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงรัขนีกร ดัชถุยาวัตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงสุรัตน์ การะเกด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กชายกฤษณะ ชะฎาแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กชายนิติพงษ์ แก้วลำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กชายสุริยา แต่งงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กชายอนุรักษ์ ควรสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงสุนิสา ดวงเนตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงอภัสรา วังสันต์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ กูลหกูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ บัญชาเมฆ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กชายศุภานิช เพชรสุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กชายภัทรพล พฤษธานี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กชายพชร เดชโค้น
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ แสงเพ็ชร
๐๗/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงสุภาพร มีเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กชายธนรัฐ กงสีหา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงจินตนา ดุจจานุทัศน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงธิดา สิมมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กชายพิชญ์พิสุทธิ

์

สมบูรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สาธร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กหญิงดารารัตน์ ไตรพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๔

นายนิธิพนธ์ วงค์แหลม
๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายฐิตินันท์ วิชุมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ สระศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๗

นายชัยณรงค์ บุตรงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๘

นายมานพ ควรสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

วัดบ้านตรึม  

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายธนาทิป บุญเหมาะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กชายธีรเดช จันทร์หอม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กชายธีรพงษ์ ท่าดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กชายณัฐนันท์ การัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กชายปรเมษฐ์ กรวยทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายพิทักษิณ ไม้สวยดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายวีรพงศ์ จันทรารักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กชายสมชัย แก้วภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กชายสมชาติ วงศ์สกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายสุทัศน์ ธรรมมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายอธิชาติ ศรีสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงฉันทนา โรจน์พันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงธันยพร จันทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงมนัสวรรณ มงคล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงวาสนา คมคาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงศิราวรรณ วันเพ็ญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กชายศรายุทธ ลุนลาน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายสัญชัย อยู่ปูน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กชายอัษฎา ศิลาชัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงกอระวี ตำสาลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงวิชาดา ช่อทับทิม
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงสุมัชชา คุณพิพาก
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงอัญชนา ควรดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กชายคุณากร บุญเหมาะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ร่วมศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายเอกลักษณ์ อินทุมมะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงกุลธิณี ศรียันต์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงปาวรินทร์ วงศ์ประจญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงสุพินยา วังจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๘

นายวิโรจน์ กำลังม้า
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงพรชิตา ยาปุม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงรัตศิกาญ์ สำนักนิตย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงอภิญญา อนุเคราะห์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่จง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๔

นางสาวเปรมิกา คุสิตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๕

นางสาวรุจิรา ดวงจิตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๖

นายเกษมศักดิ

์

สีแยก

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๗

นางสาวนลินี ควรดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๘

นางสาวเบญจพร หลักม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๑๙

นายรุ่งโรจน์ ภาคะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๐

นายวัชรพล พากเพียร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๑

นายวีรยุทธ พากเพียร
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๒

นางสาวกนิษฐา จันทร์หอม
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๓

นางสาวทานตะวัน มาลาทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๔

นางสาวนิภาพร พากเพียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๕

นางสาวฝนทอง หมู่ทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๖

นางสาวสุดารัตน์ เชือมี

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๗

นางสาวสุภาวดี แก่นสาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๘

นางสาวอารยา สมชือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๒๙

นางสาวรัตน์ชนิดา วรรณศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๐

นางสาวสุธิมา แซ่ตัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๑

นายธีรวัฒน์ ศิริดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๒

นางสาวธันวาพร อินทร์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๓

นางสาวนุชจรี ละม้ายนิล
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๔

นางสาวอชรายุ ยาปุม
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๕

นายนัฐพล สกุลสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๖

นายอนุวัต บุญร่วม
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงยุภาพร สมท้องที

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงสวรินทร์ บัวโฮม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงปญญาพร สุขประจำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงณัฐวดี บุญเหมาะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงอภิญญา แสวงวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงอินทุภา สำนักนิตย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงอรัญญา กาญจนไพสานต์
๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กชายธวัชชัย แต้มขุขันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กชายจิรพัฒน์ ศิลาชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงดวงกมล ภูเพ่น
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กชายประทีป สิริดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กชายมงคล ใบทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กชายจักรพงศ์ เพริดพริง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระดาน
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงธิญาดา จันทร์หอม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงเบญจพร นนธิจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ ภูเขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงเมธานันท์ จุ่นเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงชลลดา คำบู่
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงวรัชยา ขาวครบุรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงพัชรา พากเพียร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงอรอุมา ประภาสัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ นพพิบูลย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กชายธนพัฒน์ เสาวยงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กชายอภิรักษ์ จันทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงจันจิรา ยิมอนันต์

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงศรันย์พร สมัญญา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง
วัดสำราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กชายพีรพงษ์ ยืนยาว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ วัดห้วยโนนเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงบุษบา บุญรอด
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ วัดห้วยโนนเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงวีระมัย พิลัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ วัดห้วยโนนเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงสุพรชิตา บุญสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ วัดห้วยโนนเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ พรมลักษณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ วัดห้วยโนนเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงมลธิฌา สมไทย
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ วัดห้วยโนนเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงญาณิศา ดาศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายอิทธิบูรณ์ ชอบกล้า
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงสุดาวรรณ จันทร์ไทย
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงณัฐฑริกา อุสาห์ดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ วัดศรีวิหารเจริญ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงธันวานนท์ วงษ์ปติรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายชุติวัต นาเจริญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายพรชัย สุกใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กชายศิตภัทร ผสมวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงพิชญาภา อมรวิชัยกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ พันสาย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กชายสหัสนัย สนิทนวล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๔ / ๔๒๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงวรรณภา วิเศษวงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กชายทรงพล ล้วนขาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสนกล้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงปยะธิดา หาญบัวแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงมุทิตา คำภิรมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงช่อนภา พรมมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายปญญา เหมาะดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงสุทธิญาดา ศรีใหญ่
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กชายอัครพล ศรีแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงวรพรรณ จอดรัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงกลินสุคนธ์

่

ชินวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ พรมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงศิรุโณทัย แก้วมาลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ ทันใจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงวิยะดา สมอาษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กชายอโนชา ชมชืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงละอองทอง นามพรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงสิริยากร กุลนารัก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ บุญอินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กชายกฤษฎิ

์

เข่งพิมล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายกฤตภาส ปยะวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายชยานันต์ บุญปญญา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กชายธิติวุฒิ กิงวิชิต

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๓ เด็กชายนันทน์ธวรรธน์
กลินกลาง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กชายปณณธร สมสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายพงศ์วิชญ์ นิลจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กชายภควัต ภูมิสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายศุภฤกษ์ ชะตาถนอม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กชายสุทธิเมธ วงศ์นาค
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสวงสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงณัฐฐณิชา กอสาลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงตติยาพร โสภังค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงธาริสา โพธิอ่อน

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงนิธิมาศ สระแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงพัชรมณฑ์ สระแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๕ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงศิริพักตร์ กนกแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์เพชร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงสุพัชญา เสริมแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงสุภาพร จาริ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๑๙
เด็กหญิงสุวรรณอัมพร

โทขันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายธนา ทองสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายภูริทัต เหล่าจูม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กชายภูริพัฒน์ ประสมศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กชายวรรธณวิชญ์ พุฒตาล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กชายสหชาติ ใจหาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงกรกนก สุขสวรรค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงชัญญา พุทธเขียว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงธรรมรักษา เทียมทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงนาถสิรินทร์ หาญชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ บุญภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงแพรวา แช่มช้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงฟาใส วาดบุญมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ รัตนภักดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงวิมลสิริ ผุยโพนทัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงสิริฉัตร ศรีสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายจิรชาติ สูงสนิท
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กชายชัยณรงค์ บุญเต็ม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กชายปรมี กนกแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กชายประวันวิทธิ

์

นันทพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายพิเชษฐ์ งามชืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กชายเมธา เรืองแสงจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ดวงดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงเกษมณี เติมกล้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงจันทราภา ดวงศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงณัฐธิดา คำภีระ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงดรัลพร คำสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงนิตยา ดีเข็ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงปนัดดา จักรทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ หวังสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๖ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงรัศมีภัค เพ็งพา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรนิตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงศุภชา สวัสดิเอือ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กหญิงสุขใจ วงษ์ซือ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงสุมิตรา นิลจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๕

เด็กชายธนพล บุญลอย
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กชายเอกนัฐ แก้วมงคล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงจณิตา ประทีป
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงชารียา สะอาดยิง

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงฐิดาพร บุญภูมิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กหญิงนิรัญญา เพิมทอง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงปญญาพร มาลีแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ โคตรทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงวรณัน อุไรลำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีโกตะเพชร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณโณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โสดารักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงสุทธิดา รักบุตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี ปนเพชร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กชายพัชรพล เบ้าทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ ทับหัวหนอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงกรวิภา ผะอบเงิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงทินรัตน์ ปนบัวทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงพัชริดา พิเดช
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงยุพิน พามี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กชายเทพศักดิ

์

มะลิงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงณัฐณิชา บุดดีคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงสุพิตรา ภูถวิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงอรวรรณ ศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงจิลัยลักษณ์ ทาหาญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงณัฐชยาดา ทาทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เกษรพุด
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงปลืมกมล

้

ไชยรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงมณีนำค้าง ทนิรัมย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงมาริสา บุญสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงสุรีภรณ์ ศิริรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงอินทิรา ศรีผง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กชายธนพล ยวงทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีสนิท
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงอริสา จันทร์หง่อม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กชายกฤษฎากรณ์ นิลจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายปรมี แสงนวล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงปนัดดา ขุนหอม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงปพิชญาพร ประชุมฉลาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงรจนา ซือสัตย์

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงลลิตภัทร อาจยิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงศรีสุดา สุภาษิต
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงกัลยาณี พูดเพราะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงพิยดา มณีนุช
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงอรจิรา นามโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงพัชรี สุจริต
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงสิริกร ลำเลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงจีรนันท์ วิเศษวงษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงชลธิชา อินทร
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงณัฐนรี ควรชอบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงณัฐริกา นิตยวัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงมานิตา พุจารย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงศิริพรรณ พรมแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงอรทัย สิทธิ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงโสมนัสสา พุจารย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงระวิวรรรณ พุจารย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงกฤติมา ธัญกิตติชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กชายจักราวุธ คงทน
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กชายจิรัฐกาล สระหอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กชายต้องครรลอง พิลาจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายธนากร เติมกล้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ยารญาณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กชายนฤเบศร์ เกตุโสระ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๘ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กชายบูรพา คงนุรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กชายปยณัฐ หงษ์ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กชายพชรพล เชิดรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กชายพชรพล สุขยา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กชายสิทธิโชค กำลังหาญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กชายอัครพล คำพันธ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงกุลภัสสร์ กิริยาดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงชนมา ชัยพร
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงญาสุมินทร์ ทาทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงตมิสา คำผม
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงธนัญชนก ปญญาดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ผ่องศิลป
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงนิภาพร ศรีชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงปรารถนา ฤาชา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แผลงฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา หล่าหมืน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงเพียวรุจี ผดุงเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงภูริษา ศรีอ่อน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงวณิรญาณ์ โสพัง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงวนิดา พรมตอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงวรรณชนก เติมกล้า
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงสุพิชญา สุขสำโรง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงสริวิภา สุวรรณพัฒน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กชายศิริพงษ์ คำวัน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๔

นายณัฐภัทร จักรคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ สิงห์อุต
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายรัชภูมิ สระแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กชายภูริพัฒน์ อินทนิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กชายมิตรภาพ มณีวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กชายพงศพัทศ์ หวังผล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กชายพงศพันศ์ หวังผล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กชายอนุชิต ภาชืน

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พวงผกา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กหญิงชลิตา เสนานิคม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงปยพัชร์ อัสโย
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๙๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงศศิวิมล รินอินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงนพรัตน์ คำภานุช

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๗
เด็กหญิงประกายทิพย์

วงษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงธัญชนก เค้ากล้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงณัฐทริกา ชะตาถนอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงจารุวรรณ สีดาพาลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงสุธาริณี ฤทธิเดช
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงอัญธิกา วงศ์วิไล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อิมอรุณรักษ์

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กชายสัญญา คุมสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายปญญา กรวยทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ จันแดง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กชายภาณุพงศ์ สุดดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงกนกอร วิเศษวงษา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงกรกนก ชมชืน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงกฤตยา จันทะสิงห์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงชุติมา ช่างแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงญาณิศา คงหาญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงธิตาพร แสนกล้า
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงพรชนก พิทยสาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงพรทิพย์ งานการดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงพัชราภา ศรีวิเศษ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงพุธิตา ซ่อมแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงภิรมณ์พร ชินวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงเมธาวี ทีทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ผึงผาย

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงศิรินทิพย์ บุญล้อม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญเต็ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายกฤษฎา เทศนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กชายเจษฎา เกียงเก่า

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

บุญสอน

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๖

นายนรงค์เดช ศิลปสิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายเปรมอนันต์ สูงสนิท
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายพงศธร ปถวัลย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นัดกล้า
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๐ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๐
เด็กหญิงกวินทร์ทิพย์ โสภิณ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงจันทรัสม์ เกิดสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงฉัตรแก้ว ทองผา
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงญาดา อาจนรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ หาสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงนงนุช สูงสนิท
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงประจงจิตร จำปางาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงฟาประทาน อุดทุม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงวรรณภา บุญยอด
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงวรัญญา ปะวันโน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๐
เด็กหญิงหรรษลักษณ์ แสงศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายฉัตรชัย สุขทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายโชคทวี พลเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายปฏิภาณ อรพรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กชายมงคล สารการ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายวีรพล คำใบ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายศิรวัฒน์ พระเทพ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กชายอนุชิต ทองมาก
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงกมลวรรณ สุวรรณทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ใยวัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงขนิษฐา โปรยทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงชาลิสา มีสัตย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงญาณิศา มิตมาตย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เรืองคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงนภัสสร คงศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ พวงพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงปยกาญจน์ ชาติเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงเปรมมิกา เสียงสาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงพรประภา สระแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ผกา แพงแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงพิยดา ศรีกะสุน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงเพชรลดา โชติศรีรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงภควดี อินทร์ไชย
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงภัญชนก ไชยเลิศ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงวันวิสา แก้วไทรจีน
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงศศิธร โลสันเทียะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ มากมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงอภิญญา สูงสนิท
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายธนากร เหยียดชัยภูมิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กชายนครินทร์ ดีนัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กชายนันทปรีชา สุขบท
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กชายพงศกร นุโยค
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กชายพงษ์วิทย์ แก้วมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กชายพันธวัฒน์ วุฒิงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายภูเบศ โคตรสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กชายเลิศพงศ์ ศักดิเทวิน

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กชายวิศิษ กองคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กชายอดิศร หลุจันทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กชายอมรเทพ สายโคกสูง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงกนกพรรณ เกตุชมภู
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงขนิษฐา จูมพิลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงจริญา บุญภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงจุฑามณี ประจวบสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงญาณิศา ปานานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ทองจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงพลอยชมพู กระแสเทพ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงพาขวัญ จันทร์เพ็ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงโยษิตา พรมลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงวรนุช เสาทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงวรรณวิสา เกาะมุ่งหมู่
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ จิตมณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายจิรวัฒน์ สนคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สำเภาทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กหญิงณัฐนก คำภานุช

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงบุษบา เสริมแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กหญิงพรฑิตา ดงทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงพลอยเพชร นันทะพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงศิริประภา ไตรยวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงศุธิฌา อรรคบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แสงเนตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๒ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงสุกัญญา ปาละ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงสุจิตรา เหมาะดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงสุธาสินี อุดม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงอริสา กุลลำโกน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กชายนพดล จันทร์แจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงชมพูนุช ภูอวด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กหญิงฐิตากร สานุสันต์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงณัฐกุล นิตยวัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงดารารัตน์ เพิมทอง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงปณิตา แปวประเสรฺฐ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงศรุตยา ยอดขาว
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงศิริกัลยา ประสมศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงอรวรรณ สุดดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ จันซิว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ธรรมนาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงปยดา สีโสม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ก้านทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กหญิงพิรดา เพิมทอง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายธนกฤต กรุณา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กชายบุญรักษ์ พวงเพ็ชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กชายสิทธินนท์ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ กลินจันทร์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายอัครเดช พึงแดง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงจุพามาศ สุขเกษม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงพนิตพร วงศ์นคร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๕
เด็กหญิงพรรณประภา

อินทชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงภาวินี มันคง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงวรรณนิสา จำปาแถม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงอลิศรา ชาติมนตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ ประทีป
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงนฤมล ดำเนินงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงกัลยากร ผายสุวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงกุลณัฐ พรมษร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงปยวรรณ พรมทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายอัครนนท์ ช่างแกะ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กหญิงวรรณภา มีโชค
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๖

นายเขตโสภณ ล้อมสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๗

นายจตุรวิทย์ ขัติยศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๘

นายชนะโชติ ไชยชนะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๕๙๙

นายภูมิฐาน ศรีใหญ่
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๐

นายสธนชน สุจริต
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๑

นายสุวิชา นาเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๒

นายไอยวิล นาดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๓

นางสาวกรกมล คุณนาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๔
นางสาวกฤติยาภรณ์ สิทธิโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงเขมิสรา ไหมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๖

นางสาวชลิดา วรรณศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๗

นางสาวณัฐณิชา ศรีษะธาตุ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๘

นางสาวธิดารัตน์ ช่วยตะคุ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๐๙

นางสาวนฤมล สัตย์ใสย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๐

นางสาวณิชากร เดชดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๑

นางสาวเบญจพร โทขันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๒

นางสาวปนัดดา เบ้าทองจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๓

นางสาวพิมพ์ชนก สังข์โสม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๔

นางสาวสกุลภัค พุทธานุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงสุชัญญา สายยศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๖

นางสาวอัครยา ดีใจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๗

นายอดิเทพ บรรหาญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๘

นางสาวจันทร์สุดา เลพล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๑๙

นางสาวทิพรัตน์ สิทธินาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๐

นางสาวธัญวลัย พันดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๑

นางสาวประภาดา ละอองทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กหญิงปาณิศา หุนารัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๓

นางสาววรรณกาน เนตรแสงสี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงศิรประภา นธีนาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๕

นางสาวสุชาดา สำเภา
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๖

นางสาวอนิตยา จันมณฑล
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๗

นางสาวไอริน พงษ์สุระ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๘

นายอดิศักดิ

์

คำสัตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๒๙

นางสาวกัญญาพัชร์ บุญสว่าง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๐

นางสาวพินิจนันท์ ผาโท
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๑

นางสาวสุชาดา สมดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๒

นางสาวอินทิรา ฤทธิประเสริฐ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๓

นายถิรวัฒน์ เพิมพูน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๔

นายธวัชชัย สุดดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๕

นายพรรษกาล วงศ์วิไล
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายอดิเทพ สุขพัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๗

นายอัมรินทร์ พรมเลิศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๘

นางสาวกันตนา โพธิศรี

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๓๙

นางสาวฐิติมา สมยาวะกาล
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๐

นางสาวบุญประภา อ้อมแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๑

นางสาวลักษณาพร ขุลี
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๒

นางสาววิไลลักษณ์ วงศ์เฉลิม
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๓

นางสาวสุวิชาดา วีระศิริเกียรติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๔

นางสาวสุวิมล การสนธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๕

นางสาวโสภิดา ฤทธิเดช
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๖

นายพชรพล ภูนุภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๗

นายรัชชฤทธิ

์

สาขากิจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายวิศิษฐ์ งามชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๔๙

นางสาวจันทร์จิรา มากมี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๐

นางสาวจิรารัตน์ พางาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๑

นางสาวจิราวรรณ พลดอน
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๒

นางสาวญารินณา จารุจินดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๓

นางสาวมัลลิกา กตัญู

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๔

นางสาวอรอนงค์ ศรีมาลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๕

นางสาวอารยา ประดาสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๖

นางสาวอารียา ทองจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๗

นายพีรพัฒน์ เถือนผา

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๘

นายอภิสิทธิ

์

ผิวเหลือง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๕๙

นางสาวกัญญารัตน์ เกษฎา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๐

นางสาวจันทิมา บุญเกิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๑

นางสาวเนตรนภา แซ่หว้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๒
นางสาวอนุชยาวรรณ มุกดาพันธ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๓

นายวีระพล ลำเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๔

นายสุทธิโชติ บัวสำราญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๕

นางสาวชนกสุดา ผิวเหลือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๖

นางสาวชลธิชา ชินวงศ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๗

นางสาววิกานดา สามี
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๘

นางสาวอินทิรา วิชานนท์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กชายณัฐพล อุดทุม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๐

นายชลชาติ ชูยิง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๑

นายสิริชัย สุทธินา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๒

นางสาวประภา โททอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๓

นางสาวรุ่งธิดาพร ภาพกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๔

นายสิทธิพล ครองงาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๕

นางสาวณัฐกาญจน์ สุขประสงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๖

นางสาวเจนจิรา สุดทวี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๘

นางสาวชมพู่ โกยสำราญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๗๙

นางสาวกัญญารัตน์ ล้วนดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๐

นายสรายุทธ บุญเต็ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๑

นายชนุดม ปองกัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๒

นางสาวมัณฑนา คำหลง
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงมุรธาธร จันทะสี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๔

นางสาวชมภู่ สุโพธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๕

นางสาวสุภาภรณ์ ลาเลิศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๖

นายศิรสิทธิ

์

คอนมะลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๗

นายสิทธิกร มูลภาค
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๘

นางสาวเปรมิกา โพธิพันธ์

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๘๙

นางสาวอารียา สังข์ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๐

นางสาวธิดารัตน์ ลีลาด
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๑

นางสาวปวีรญา ปราณิกสุธี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๒

นายภูเมธ เจริญรัตน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๓

นายจิรกิตต์ เบ้านาค
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๔

นายชวินธร สมชือ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๕

นายชิษณุชา ช่วยวัฒนะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๖

นายณัฐวุฒิ สระแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๗

นายวัฒนชัย บุญมัน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๘

นางสาวกชกร พลไพล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๖๙๙

นางสาวชนิษฐา มะลิงาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๐

นางสาวชลธิชา ประสานทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๑

นางสาวนภัสสรา มงคล
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๒

นางสาวปทุมวรรณ หาญบาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๓

นางสาวปภัสรา พูลเฉลิม
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๔
นางสาวปรัชญาภรณ์ วิชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๕

นางสาวเรือนแก้ว แก้วคำไสย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๖

นางสาวศิรประภา สาลีทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๗

นางสาวสโรชา
เจริญวัฒนาวาณิชย์ ๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๘

นางสาวสิริบูรณ์ ศิริสุนทรานนท์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๐๙

นางสาวอรุโณทัย ทองดอนใหม่
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๐

นายบุญฤทธิ

์

แสนสกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๑

นายภีรชาญ ภักดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๒

นายสรายุทธ เกษมทรัพย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๓

นายคเชนทร์ ชัยทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๔

นางสาวกัลยรัตน์ วิสัชนาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๕

นางสาวกุลณัฐ ชินวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๖

นางสาวจุฬารัตน์ คำตะเคึยน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๗

นางสาวณัฐวดี ประสานทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๘

นางสาวนันทิยา สอนเลิศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๑๙

นางสาวปานฤดี พวงบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๐

นางสาวปยะธิดา สุวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๑

นางสาวพัทชฎา บุตรดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๒

นางสาวพิรดา สายแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๓

นางสาวมณีโรจน์ หอมชืน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๔

นางสาววรรัตน์ ชืนบาน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๕

นางสาววิมลศิริ เพ็ชรสุรักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๖

นางสาวศศิธร เพชรพิมาย
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๗

นางสาวศิริวรรณ แสงนวล
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๘

นางสาวสินีนาฎ จุลรังสี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๒๙

นายกฤษกร การะเกษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๐

นายปญจพร คำภิรมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๑

นายพชร วิชัยศร
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๒

นายวรเมธ พาหา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๓

นายวัชรพล ศรียงยศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๔

นายเสฎฐวุฒิ รักษี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๕

นางสาวจันทร์จิรา กลันแก้ว

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๖

นางสาวชลทิวา ภากล้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๗

นางสาวทัศวรรณ หมทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๘

นางสาวธิติมาภรณ์ เกษาพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๓๙

นางสาวนริศรา พรมพิมพ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๐
นางสาวเบญจพรรณ เจริญยิง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๑

นางสาวปภาวรินท์ วรรณชาติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๒

นางสาวสุกัญญา สุขสกล
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๓

นางสาวสุชาดา สันวัง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๔

นางสาวสุพินญา จันทร์แดง
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๕

นางสาวสุรินดา อุดมชรา
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๖

นางสาวอัญชิษฐา ต้นงาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๗

นายรวิสุต ขันธ์น้อย
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๘

นายสรายุทธ วณานิชย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๔๙

นายสุประสิทธิ

์

ชินวงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๐

นายสุรษิณ เขตชมภู
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๑

นางสาวกัลยา เหมาะดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๒

นางสาวเกวลิน ผะอบเงิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๓

นางสาวเกวลิน สระแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๔

นางสาวขวัญกมล จำปาเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๕

นางสาวแคทลียา แจทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๖

นางสาวนรินทิพย์ วันนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๗

นางสาวนริศรา วุฒิยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๘

นางสาวนิยากรณ์ ศรเหม
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๕๙

นางสาวประภัสสร ไชยรินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๐

นางสาวปาริชาติ สมภักดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๑

นางสาวปยะกาญจน์ สืบนาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๒

นางสาวปยะธิดา แซ่โจว
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๓

นางสาววรนุช สุธรรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๔

นางสาววิราภรณ์ แก้วลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๕

นางสาววิไลวัลย์ รักไทย
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๖

นางสาวศุภลักษณ์ นทีนาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๗

นางสาวสุทธิดา สุวรรณรินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๘

นางสาวอรญา ซุนสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๖๙

นางสาวอรพินท์ จักร์ทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๐

นางสาวอาทิตยา ศาลางาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๑

นายเกียรติชัย บุญแพง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๒

นายณัฐพล แสงเหมาะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๓

นายณัฐวัตร เข็มพุดซา
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๔

นายดำรงศักดิ

์

สายเลน
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๕

นายแทนกาย ควรคง
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๖

นายธีรพัฒน์ กิงพาน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๗

นายวุฒิชัย พาเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๘

นายสุริยา เงินคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๗๙

นายอัมรินทร์ พรมพิสัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๐

นางสาวกนกวรรณ ชินวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๑

นางสาวดลธร จันทเทพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๒

นางสาวทักษิณา ทองนุ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๓

นางสาวนลินี ชมชืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๔

นางสาวปอรวรรณ พันธ์งาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๕

นางสาวมณฑิรา ชัยทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๖

นางสาวมุทิตา ช่องงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๗

นางสาวศวิตา สุขสวรรค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๘

นางสาวอภิสรา กอสาลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๘๙

นางสาวอรทัย ลำเลิศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๐

นางสาวอารีรัตน์ เมืองสุวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๑

นางสาวอุไรวรรณ เสาธง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๒

นางสาวศิริลักษณ์ มีโชค
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๓

นางสาวอุมาพร เส้นทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๔

นายศุภกร โปรยทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๕

นางสาวชมพูนุช มิตรจิตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๖

นางสาวจุรีพร นาดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๗

นางสาวดารินทร์ ศรีภิรมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๘

นางสาวอรวรรณ โกยทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๗๙๙

นางสาวอรวรรณ พวงมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๐

นายชิษณุพงศ์ ช่วยบุดดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๑

นายรุ่งเรือง มีลาภ
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๒

นางสาวจิราวรรณ ภักดิไสย์

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๓

นางสาวชลธิชา เชียวชอบ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๔

นางสาวภาวิณี แก่นโพธิศรี

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๐๙ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๕

นางสาวรุ่งนภา บุญราช
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๖

นายบุญเหลือ นามอนุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๗

นางสาวณัฐชยากร นันทะพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๘

นายสุพีระ เกตุษร

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๐๙

นางสาวจิตรา รัตนภักดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๐

นางสาวนิศาชล โถทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๑

นางสาวนัทติยา แสงอ่อน
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๒

นางสาวปรียาภัสร์ ไชยโย
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๓

นางสาววรลักษณ์ พิศเพ็ง
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๔

นางสาววิภาพร สว่างผุย
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๕

นางสาวศิริกาญจน์ ฉลาดเลิศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๖

นางสาวอริศรา สุภาที
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๗

นางสาวอุไรทิพย์ เข็มทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๘

นางสาวกนกวรรณ บัญสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๑๙

นางสาวกนกอร ลำเลิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๐

นางสาววรรณิษา ผาพิมูล
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๑
นางสาวอรรถมาภรณ์

จุลเสริม
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๒

นายวีรภัทร ม้าเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๓

นางสาวกุลนิษฐ์ เรืองศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๔

นางสาวอรวรรณ ยาระศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๕

นางสาวบัวปรีญา มีผิว
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๖

นางสาวอารีญา กิริยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๗

นายเมธานนท์ โอษะคลัง
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๘

นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๒๙

นางสาวจารุภร พักดีเสน่หา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๐

นางสาวพิมมาดา ธรรมษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๑

นางสาวเรือนทอง ไชยขันธุ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๒

นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๓

นางสาววิภาพร ศรศักดิดา

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๔

นางสาวสุฑามาศ จันทสาร
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๕

นายกิตติภณษ์ โพธิคำ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๖

นางสาวอารียา ตางาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๗

นางสาวจินดามาศ พันเพ็ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๘

นางสาวศุภรัตน์ ทวีแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๓๙

นางสาวสุกัญญา ดีมาก
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๐

นางสาวสุวลี วันนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๑

นางสาวอรอุมา มีโชค
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๒

นายเจนธรรม พุทธานุ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๓

นางสาวฐิติยา สีลอย
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๔

นางสาวสุภาวดี สุขสงวน
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๕

นางสาวฐิติชญา สีทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๖

นางสาวศุภักษร ศรีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๗

นางสาวสุกัญญา สุจริต

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๘

นางสาวอลิษา คุมสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๔๙

นายสมพงษ์ ดวงมาลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๐

นางสาวขนิษฐา กิริยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๑

นางสาววรัญญา สีดาพาลี
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๒

นางสาวจริยา สูงยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๓

นายภาณุพงค์ เหมาะดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๔

นางสาวดวงกมล ใจกล้า
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๕

นายพลากร เดชผล
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๖

นายรวิชญ์ มูลทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๗

นายปุญญาฤทธิ

์

ไกรราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๘

นายวัชรเมธ จักรคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๕๙

นางสาวฤทัยชนก นุสิภาพ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๐

นางสาวจุฑารัตน์ รักกุศล
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๑

นางสาวอภิรัญญา ดีนัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๒

นางสาวกันตาธรณ์ บุญลาภ
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๓

นางสาวเกาะแก้ว มะลิงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๔

นางสาวนีรชา อาทรกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๕

นางสาวกาญจนา ลาภวัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๖

นางสาวขนิษฐา ทองทา
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๗

นางสาวจุฑามาศ จิตรศิลป
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๘

นางสาวณัชาภรณ์ จินาวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๖๙

นางสาวทัศญา ยังยืน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๐

นางสาวนัทติญา แสนหนองหว้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๑

นางสาวปาริฉัตร ทาหาญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๒

นางสาวพัชริดา ดอกบัว
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๓

นางสาววรรณณี สร้อยทรัพย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๔

นางสาวสุนารี ประสมศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๑ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๕

นางสาวอาทิตติยา ไทยภักดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๖

นายคณิศร์ สกุลรักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๗

นางสาวชุติมา ทิพย์มหาอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๘

นางสาวสุกัญญา หมวดไธสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๗๙

นางสาวผุสราคำ สาลีงาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๐

นางสาวรัตน์ตะวัน วงค์วาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๑

นางสาวนิรุชา นามพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๒

นางสาววิลาสินี
พิศิลปชัยประทีป

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๓

นางสาวกัญญารัตน์ สารชุม
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๔

นางสาววรดา กุลโท
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๕

นางสาวรุ่งอรุณ คำภิรมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๖

นางสาวอรปรียา ผาแดง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๗

นางสาวศุภิสรา มงคล
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๘

นางสาวอรนงค์ ต้นสาร
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๘๙

นางสาวปรียานุช บุญสม
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๐

นางสาววาสนา สีหาบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัตนบุรี วัดกลาง  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงวรัญญา แก้วมาลา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงวาสนา แก้วมาลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายอัษฎากรณ์ แน่นอุดร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงจาริณี ชัยยิง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กหญิงปาริชาติ ยศรุ่งเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงฌานันภรณ์ กอชาลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงจิรัชชยา คณะคูณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงแพรวา สุขถาวร
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ แนวทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหนองคู  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงวชิรดา ชากาสี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดหนองคู  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายต้นนำ แนวทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายอภิชัย ศรีทอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงลลิตวดี นามวิเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงวิภา สงคราม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงนิภาพร จันทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงณิชกมล ใจซือตรง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงอภิญญา พานิชเฮง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงพิทักษรี ก้านทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กหญิงพันธ์นิสา สติภา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายวัชระ รัตนะพิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำเขียว วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๑

นายวันฉลอง พิมพ์คีรี
๑๒/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๒

นายศุภชัย ยวนใจ
๐๓/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๓

นายยุทธ โสภา
๐๑/๐๑/๒๔๙๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๔

นายบุญอนันต์ พากล้า
๒๙/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๕

นายสุชาติ พูนชะโก
๑๒/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๖

นายพิทักษ์ โรมรินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๗

นายสมเกียรติ ระหาร
๐๔/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๘

นายศักดิชัย

์

โสรกนิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๑๙

นายสุริเยนทร์ โมทาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๐

นายทองเจน สมเสนาะ
๑๑/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๑

นายขจรศักดิ

์

สุทธาคง
๒๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๒

นายไพโรจน์ มีพันธ์
๐๕/๐๘/๒๔๙๓

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๓

นายกิตติพงษ์ สหุนาลุ
๐๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๔

นางสาวสุปราณี มูลรัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๕

นางสาวบุษบา ภูแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๖

นางสาวพิกุล บุญวิเศษ
๐๕/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๗

นางสาวอรณี กวงจาย
๐๑/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๘

นางสาวกาญจนา จันดา
๑๑/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๒๙

นางสาวนำเพชร ผ่องใส
๐๖/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๐

นางสาวสุชาดา ผูกดวง
๒๗/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๑

นางสาวนพมาศ มีสิทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๒

นางสาวสายสุดา นุ่มอยู่
๑๔/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๓

นางสาวสุวนันท์ สุทธิโส
๒๐/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๔

นางสาวชิดชนก นึกเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๕

นางสาวฉวีวรรณ เจือจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๖

นางสาวณัฐกานต์ เกิดมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เหนือ  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายณัฐนันท์ จำปาสุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายชัยมงคล เทพนาค
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายตะวัน ชัยทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ภูมณีย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์ บุญภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงจริยา หล่าหมืน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขคุ้ม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงณัฐธิชา เก่งปลืมจิต

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงนันทิดา โกติรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงบุญญารัตน์ สมศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงรมิดา บุตรจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงรุ่งระวี ศรีทะโร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร ศรีงาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายกรองทอง แซ่เบ๊
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายชาญชัย สว่างชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายดำรงศักดิ

์

วงศ์จันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายธนากร สารทอน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายธนาวัฒน์ วงษี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายธีรภัทร์ ดีสอน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายพีรพงษ์ ชายศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายพูลอนันต์ มะสาทานัง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กชายพรสัมฤทธิ

์

บุตโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กชายวัชรพล โสภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กชายศิริวัฒน์ กุศลช่วย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กชายสุรธัช จันทะแจ่ม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กชายอรรถพล ขาเรลำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีมาก
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงกิตติยา พรมดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงญาดา เฉลิมรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงณัฐพร วงศ์วิลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงนลิตา เหล่าเพียร
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็ชรนิล
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงทัศนาพร ใยดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา สืบสะอาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงวัชรินทร์ เกตุศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงศิริโสภา ปลืมจิตร

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงอินทิรา แสงอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กชายศราวุธ แหลมหลัก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แซ่จึง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ พานิชย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปลืมจิต

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายณรินทร์ แก้วสีดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กชายณัฐพล จำปาสุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายทรงพล เชิดชาย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กชายสุทธิชัย ศรีสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กชายสุวพัทร จันพินิจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หูทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายอาทิตย์ แจ้งสว่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงจิรัญยา คงทรัพย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทวีแสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงพิราวรรณ์ อัครญาณพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงมลิวัลย์ สาสีดา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงศิรประภา กมลศิลป
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงศิลาวัลย์ ตามพันธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงสุจินดา สิมเลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา อาจหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงอภิญญา ทำเตียม
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ พานิชย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงอุไรพร สุโข
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงอรทัย ดันนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงอรอุมา โถทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กชายกิตติพล ราชณุวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๐
เด็กชายกฤษณ สีดาพาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กชายไชยยันต์ สีดาพาลี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กชายธีรวัฒน์ ขันติวงค์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กชายปยะ ครองยุทธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กชายพิชิตชัย แดงชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กชายวุฒิชัย หลอดเข็ม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กชายศุภกร สุหา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กชายสุทธิภัทร แสงนวน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กชายอัครพล จันทร์เพ็ง
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปตาระเต
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงรัชรินทร์ สืบสะอาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงสุชานาถ แสงนวล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงสมหญิง ทองดอนเหมือน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงอธิรัตน์ เลขนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๔
เด็กหญิงอักษรศาสตร์

สองคร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงอาทิน่า แสงราม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงปณณรสี แก่นสาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๗

นายต่อพงษ์ เจริญใจ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๘

นายนนทกานต์ บุญล้อม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๑๙

นายรัฐธรรมนูญ ศรีทองกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๐

นางสาวจิราวรรณ สืบสอาด
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๑

นางสาวประวีณา โถนทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๒

นางสาวพิชญาภา สีงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงพิมลพร ศรีงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๔

นางสาววราภรณ์ โพคา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๕

นางสาวอรญา วรรณประเสริฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงอัมพร แนววัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงปภัสสร คูคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๘

นางสาวสิรินรัตน์ จุลขุนทด
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กชายธนชิต สุขเสมอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๐

นายพลพนา สีงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๑

นายวัชรเกียรติ สินสืบผล
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๒

นายอนุชิต อ่วมคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๓

นางสาวนภาพร ใยดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๔

นางสาวนรินทร หอมไสย

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๕

นางสาวพิไลวรรณ สุนทร
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๖

นางสาววิรดา จินาวัลย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๗

นางสาวสุกัญญา ช่องงาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๘

นางสาวสุจิตรา แสงอ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๓๙

นายบรูชิต ศรีงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๐

นายยศพัทธ์ ไชยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๑

นางสาวธนวรรณ อุ่นทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๒

นางสาววิยะดา ชมเสียง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๓

นางสาวศิริวิมล นิลมาลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๔

นางสาวนริศราภรณ์ พวงแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๕

นายธนากร สุวรรณัง
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๖

นางสาวธัญญารัตน์ สุขพลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๗

นางสาวจิราภรณ์ ภักดิไสย์

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๘

นายจุลพงษ์ ชัยทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๔๙

นายนิพนธ์ ดีอ้อม
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๐

นางสาวสุนิตา หินอ่อน
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๑

นางสาวสุภารัตน์ เพ็งพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๒

นายจักรวาล เกตศิริ
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๓

นายฐิติรัตน์ ผาทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๔

นางสาวศิริรัตน์ จันทา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๕

นางสาวอรนภา จันทะวาด
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๖

นางสาวสุชาดา สุนทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนธาตุศรีนคร วัดทุ่งสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายธีรกานต์ ชัยทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายชนะพล สุวรรณะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กชายนรินทร์ เสาะแสวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงญาณิสา ศรีทะโร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา จิรวัฒน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงธัญชนก ปุณริบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ นันทะพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ดันนอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงปทมาพร จันทเทพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กชายชนะภัย สีเมฆ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กชายนนทนันท์ ทันใจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กชายวีระพงษ์ นามวงษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพียรเสมอ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายอภิชาติ พลพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายพลวัฒน์ จันทร์สว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กชายกิตติชัย ผิวงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายรุ่งเพชร พิมสา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กชายสมพร จันทร์สว่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุ (ธาตุศึกษาวิทยา) วัดโพธิศรีธาตุ

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงกิตติยา ศิริทรัพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล สีเหลือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงพิมพิกา เลาศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายฉัตรระพี ทวิพัตร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กชายหัตถทิพย์ แสงราม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กชายศักย์ธวัช สุวรรณศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายสัณหพจน์ สิทธิวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงศุภกานต์ มุขมนตรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาวอง วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กชายอภิชาติ กมล
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายภูฤทธิ

์

หินอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงมาลิณี ทาโพธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงอริสา พันธ์ไผ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงดาว
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงพันธ์วิรา เชือบัณฑิต

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ นาเมืองรักษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงศิริญากร ดวงดาว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงสิริรัตน์ ยางงาม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กชายปริญญา สืบมา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กชายอำพล ภางาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กชายธนาทร เกตุศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กชายนรากรณ์ เกตุศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กชายอัมรินทร์ ลินทอง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงจิรารัตน์ โทแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา วาปโส
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงพัชริดา หวังผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กชายภูริภัทร ศรีสุวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กชายกรกต ชาน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กชายภัทรพล ทุริดไธสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กชายสหพล ฉายา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ คำภีระ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ มะทิติไข
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ ภูจำเนียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กชายอัษฎาวุฒิ เชือบัณฑิต

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กชายอนุชา หวังสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงเครือมาศ อ้วนพรมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงศลิษา เย้ยรัมย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กหญิงสร้อยเพชร กัววงค์

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงสุพัชชา สีโท
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงอรดา ศรีโสม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงขวัญชนก ชมภูทัศน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงอรญา ดีนันต์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงมุธิตา บุญสินชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงวันวิสา นำนุช
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กชายสุธินันท์ ศรีมาลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงพรธิดา จินดาศิลป
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา เพียรเสมอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูครองตา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กชายพีระศักดิ

์

แก้วขาว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายวินิจ หวังสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงปนัดดา แสนแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงอัจฉริยา ภางาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงนำฝน โททะลิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สมอาษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กชายนัฐพล นาแซง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายอภิรมย์ สิมมะลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กชายวโรดม มาดมอญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทิพย์บุญผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงมณีแวว สาสอน
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กชายครรชิต มากยิง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ หินอ่อน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยงคต
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กชายสัญชัย หริคำภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กชายเพทาย สุขเปง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กชายอณัฐชัย สีพัวฮาม

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงฉัตรินทร์ กมล
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กหญิงปวีณา พานา
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงสรวงสุดา เสียงเสนาะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กหญิงอุษา ชุ่มแน่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คำภีระ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์
จำปาเลียงวิโรจน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงเบญจกุล ลุนปดถา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กชายวัชรพล แจทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กชายชิณวัฒน์ เพียรเสมอ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน ยาสำโรง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กชายชญานนท์ เชือชม

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กชายวราวุธ จันทร์ดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กชายอนันต์ สุดใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงภาวิณี พิมพ์ดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมมาศวิทยา วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๑๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กชายวินัย สุรินทร์งาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กชายตะวัน พัดบุผา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กชายพีระภัทร เชือบัณฑิต

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงพรพิมล อ่อนศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงมัชญา สาขะยัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงนงนารถ ศรีโท
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงจรัสรดี สืบโสดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงอริสรา จันทิพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ กองทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ อินทร์ศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายวีรพัฒน์ แสงแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ใจหาญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายกิตติ ชินวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายหัสดี ผาทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายธราเทพ ด้วงเอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงวริศรา ชินวงค์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงจิตลดา ศรีมาลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงดอกรัก ศีวิเศษ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กหญิงสุนารี โสภิณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กชายเฉลิมพร ศรียงยศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงฐิติยา ทองอาบ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงพรรณธิดา เกตุวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
วัดสว่างหนองบัวทอง

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กชายวสันต์ ครุฑสุวรรณ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงรัตนากรณ์ แสงภักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กชายโชติจรัส เงินชัยภูมิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กชายธรรมรัตน์ รัดชำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กชายทีปกร พางาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงกันธิชา ศิรินารถ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงปภัสสินีย์ แสนหนองหว้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กชายอนุชิต บุญอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงวิมลสิริ ศรีไศล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กชายอนุชา เหมาะดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรดางาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทราช
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายอภิพล จันทร์ปอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายวินระภัทร แก่นคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ปราบหนองบัว
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กชายธนภณ บุตรเนียร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงวราพร แสงผุย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายสุรพัศ ใบภูทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงนุสราภรณ์ แสงเมฆ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงกมลธิดา ถินทัพไทย

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงณิราวัลย์ ศรีวิลัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ละอองศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กชายธีรยุทธ จันทสิงห์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงชุตินันท์ สร้อยโชติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงพรรณภัทร พิมพ์น้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

สักโก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กชายจิโรจน์ สุโพธินะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจาน
วัดดอกจานรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กชายชนะชัย ปราบหนองบัว
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กชายพรพินิต คำแสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กชายธนาดุล ชินาพร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กชายธีระพัฒน์ ถินทัพไทย

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ สิลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายมานพ ปราบหนองบัว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายวชิระ พุดจีบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กชายวีรพรรณ จันทราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

วอนเก่าน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายศุภกิจ ใบภูทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กชายอนุวัฒน์ พางาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงกานต์กวี ศรีดอกไม้
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิมพ์น้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงชไมพร เพชรหงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงปนัฎดา ขุนศิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงปุณยาพร สมบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงพรนภา สุโพธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงอารยา เพลงกระโทก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กหญิงอรยา เต็มกระโทก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายวัชระ ขุนศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๑ / ๔๒๑

้
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่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กชายวัชรพล จันทร์ใจดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กชายธนภูมิ ทีภูงา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กชายโชติกุล เพิมผล

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กชายพันท์

้

แจ้งจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายสุริยันต์ สามี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงกัลยกร วงค์อินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จันทร์ไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงพัชริดา ปูจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงมัลลิกา นุลีจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงรัตติยา โสดก
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงวรฤทัย ชัยสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ สุขสนัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ลาภจิตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา มันจิต

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กชายณัฐพล หริคำภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายเทวราช บุญราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ มีสัยเทียะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กชายประวิทย์ มืดทัพไทย
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กชายปยวัฒน์ เกษรพุด
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กชายวัชระ ครุฑสุวรรุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กชายศักดิดา

์

เหมาะดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงชไมพร สุดใจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงบัวรินทร์ นิลจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดาศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงวิชุดา ศรีอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงศศิธร ศรีงาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กหญิงสุธิมา โประวะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กหญิงอรทัย แสนคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา จินาวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๕

นายภาราดล โสระมัคร

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๖

นายวิทยา นามวิเศษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๗

นายอาทิตย์ สิทธิจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๘

นางสาวกรนิกา รินโยธา
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๕๙

นางสาวกานติมา คล้ายตะพง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๐

นางสาวนุชจรี มุมทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๑

นางสาววลิดา นุลีจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๒

นายโยธิน เรียงสนาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๓

นายศุภณัฐ วรรณชะนะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๔

นางสาวสุนิตา ครองงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๕

นางสาวสุมินตรา วันนา
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๖

นางสาวอัญชลี เหมาะดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๗

นางสาวอัญธิกา หริคำภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๘

นายวัชรากรณ์ สานุสันต์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๖๙

นางสาวสุภาวรรณ ใบภูทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๐

นายณัฐวุฒิ พิมพ์ทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๑

นายพีระศักดิ

์

พุดจีบ
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๒

นายอนุสรณ์ โสดก
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๓

นางสาวปวีณา อินทะศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๔

นางธัญนันท์ ละอองศรี ๒/๑/๒๕๑๗ โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๕

นางนิภาพร สุนทรสวัสดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๖

นางพัชรนันท์ แพงยา
๒๒/๕/๒๕๑๑

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๗

นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษา ๘/๔/๒๕๑๑ โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๘

นายสมรรถชัย ตรีทศ ๘/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๗๙

นายสุรวุฒิ พันคลัง
๑๓/๔/๒๕๓๐

โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๐

นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรี ๕/๖/๒๕๒๙ โรงเรียนทับโพธิพัฒนวิทย์

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กชายกฤษดา มูลคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กชายจักรพรรดิ นาเมืองรักษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงกระจ่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กชายธีรเมธ สุขมณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กชายพิทยา เพริดพริง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ไทย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงสร้อยทอง วันบุบผา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงอริสา ซ่อมแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงกษิตินาถ ชมชืน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงนุชสิตรา คำนึง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับน้อย วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กชายธินวัฒน์ กาหลง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กชายณัฐวุฒ หริคำภา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กชายทินกร แสงคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๔
เด็กชายปุณณลักษณ์ เชิงหอม

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กชายรัตนชัย มาดภูงา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายทศวรรษ พันลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายวิชรุจ เกษรพุด
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายธนากร ศรีดอกไม้
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายอติเทพ สังวรศิลป
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงอภัสรพร ทองคำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงเกวรินทร์ หริคำภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงปุณยาพร สีหาด
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงพนิดา สุดพังยาง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายกิติภพ ชิตรัตน์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงนันฑิกา ภูผาทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชายธีรเทพ เพลงกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายสุรยุทธ สุริยงคต
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายอธิวัฒน์ บุญอินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายรังสรรค์ ผิวจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายปรัณชัย มิพัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กชายปุณณรินทร์ เชิงหอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กชายพีรภัทร บรรจบป
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กชายสุรชัย จันทร์ดำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กชายอรรถพล อัปการ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กชายศราวุฒิ ชาลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงปฏิมาภร พิศกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงปนัดดา ชาลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงวิษารัตน์ สำราญมล
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงปรมสินี ดวงจำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงอินทิรา เลือดขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงศิรินิรันดร์ ชาลี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กชายแทนไทย เชิงหอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กชายศิริโชค ชอบสว่าง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับโพธิวิทยา

์

วัดโพธิศรีสว่าง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงวนารินทร์ เสนาะเสียง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)

วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กชายไกรวิชย์ ตันศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)
วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงปารวีย์ สงโฆ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)

วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กชายพงศกร เสริมแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)

วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงสมพิศ ไกรศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)

วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ พลเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)
วัดท่าอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงเปรมฤดี คุณนาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)
วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กชายทิพยา แก้วมรกต
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเปอย(มูลศึกษาวิทยา)
วัดท่าอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พากล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงพิมพ์มณี พากล้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงวรรณวิศา ช่างหม้อ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงอาภาพร หาญชนะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายสราวุฒิ ดอกจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงชนาทิพย์ แหวนนิล
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๘

นางสาวปยเพ็ญ คุณนาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๓๙

นางสาวพรทิพย์ เทพบุรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๐

นางสาวพันธษา พรมแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๑

นางสาวอรชร แพงแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๒

นางสาวปรียาพร โพธิกระจ่าง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๓

นายอนุชิต สร้อยทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๔

นางสาวพงษ์พลาพร อินทร์ทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๕

นางสาวขนิษฐา สอนปญญา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๖

นายประกาศิต หมันยืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๗

นายปยราช ศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๘

นางสาวกนกวรรณ พิเลิศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๔๙

นางสาวทัศนีย์ สระแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๐

นางสาวศรุตา ช่วงทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๑

นางสาวศิริพร บุญหนุน

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๒

นางสาวเมธาวี อ่วมมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๓

นางสาวชมวิลาส หาญชนะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๔

นางสาวธิดารัตน์ ทองอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๕

นางสาวธิดารัตน์ ปยศทิพย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๖

นางสาววรรณนิสา เศษธรรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๗

นางสาวศศิวิมล คำภานุช
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๘

นางสาวสุภาลัย นาคกนก
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๕๙

นางสาวสุทธิดา ทองจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๐

นางสาวหวานใจ พันนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๑

นางสาวนริศรา สอนปญญา
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา วัดโพธิงาม

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา กลินสนิท

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สมนึก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงวารีรัตน์ นูพิมพ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงพลอยชมพู ลีล้าย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายวิจัย เกิดบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงอินทิรา เหมาะดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงทิราภรณ์ บุญเต็ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงศิรินดา สืบมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ มันคง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงปภาวดี น่วมกระโทก
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ชมภูนิตย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงมลทิชา สารมะโน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงวรรณา
เจริญอินทร์พรหม ๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงปยภรณ์ ลีล้าย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

วัดสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทร์มานิตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอรัญวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงศิริขวัญ สาลีงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอรัญวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงกนกอร ปราบชมพู
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอรัญวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายจักราวุธ มุขมนตรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มุขมนตรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พูลลาภ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กชายภัคพล วังสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กชายวัชรพล ปนะถา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กชายวิทยา จักร์ทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กชายศราวุธ ตุ่นทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กชายสุดทีรัก

่

อภิศักดิมนตรี

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายสุระสิทธิ

์

เพ่งพินิจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนประสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงกรรณิกา จ่าอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ สืบศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กหญิงดวงชนก ชินเนตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงธัญพร ธาตุเสียว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงปวิชญา จำปาดง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กหญิงวิจิตรา เหลาคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี เพิมพูน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงอัญชลี สัญญารัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กชายกิตติพงศ์ กลินเกษร

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กชายณัฐชนน พุทธา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กชายศุภเลิศ กิงมณี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กชายสหรัถ เหลืองจันทึก
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กชายสุรวัฒน์ จิตรมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงจิตตา สีหาวัฒน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงนิภาพร ใจดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงเดือนนภา เดือนขาว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เทพวงษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงเมษา ประคองใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงวรัญญา พุทธานุ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กชายภัทรพล สิงห์ทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายอภิชาติ ศิริพลตัน

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ ชุ่มจิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์ซือ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงปรารถนา พิมพ์งาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงภัทราวัลย์ แสงทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงมะลิวรรณ อินทร์โสภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงรัชนีกร ชำนาญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงวิภาพร กฤษณบาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวแย้ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงสุธาสินี แสงสูญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา บุญพามี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กชายเอกนรินทร์ คำแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กชายปองศักดิ

์

พุทธานุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ บุตตัสสะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กชายรติพงษ์ ลุตะภาพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงกชณัฐ ดมหอม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ เสริมแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กุลวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย โกศา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงบุษราคัม ช้างต้น
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงพัชราภา ทองทวี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงไพรินทร์ บุญตวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงภัทรธิดา สายปญญา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไม้เท้าทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงลักษมี ศรพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงวิจิตรานุช จันทเกษ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงสุภาดา ชัยสงฆ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ก้านเพชร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา มันยืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ ตางาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กชายพิเชษฐ์ พัตรสิงห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กชายรักฐพงค์ สมสามาลย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กชายศิขรินทร์ บุญตวง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กชายสัญญา บุญอนันต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงจันทิมา เหลาฉลาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงจิลภา ศักดิเทวิน

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงนิธิพร มีทะลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงมาริสา ศิลาขาว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงศรัญญา ศรีงาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงศิริปรียา เหลาซือ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ โอชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงสินิทธา มะลัยทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงสิวารัตน์ โอชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา เหลาคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงสุวิมล เพ็งพินิจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ แหล่งสนาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายพีรพล ชุ่มเย็น
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายอธิชัย เดียดขุนทด
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายอานนท์ ประหยัด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยคำภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ นิลจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา ภูมิยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงณันฐิตรา ชืนจิตร

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงดวงฤดี บรรลือเสนาะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงนพรัตน์ นามพร
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงผัลย์สุภา ศรีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงวรางคณา ทองละเอียด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กชายวันวิสา แสงขาว
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงสุชัญญา จำปาทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงอริสา ต้นงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายกิติพัฒน์ โพยี

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กชายชัยมงคล กันภัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กชายอชิรวัฒน์ สุกใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ห่อทรัพย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กชายเกษมทรัพย์ พันยากิจ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายเจษฎา ฉันสิมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายเด่นชัย เอียมจิตร

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายเทพไทย พิมพ์งาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเปนสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงอนันตพร อนันตสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กชายสมยศ สุกใส
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายสุรชัย รักศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงกัณฐิกา สร้อยสนธิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธานุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายธนบดี ประทุมชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ สุโทสา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายนฤเบศร์ วงษ์ซือ

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายวัชชรินทร์ เหลาเลิศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ ยาเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงกฤษณา เผือกไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงกาญจนา ชุมหอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กหญิงเกษรินทร์ พิมพ์งาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ กุหลาบหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงชนัฐฎา สืบศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงดุจกมล ผจญกล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงธิติยา ทันทะลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงนงนภัส นิมนวล

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กหญิงปนัดดา อิมทรัพย์

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงปรียานัท นันทะวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กหญิงวฬาจุพร ยืนยง
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงวิลาสินี บัวแย้ม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงวิไลรักษ์ มูลสาร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงศิริพร โพธิศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงสุจิรา ยาเงิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๒๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กหญิงสุวนัน ชุมหอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีทา

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงอริสา สิริ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายเจษฎาพร พิลาวรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กชายชัยรัตน์ แดงสูงเนิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ประคองใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายทิวากร มีสัตย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายพัฒนพล ศรีชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงจริยา นาเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงชญานิศ พืนปูม

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงนันทิพร สุมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงเบญจวรรณ ชัยชนะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ ธาตุระหัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงเมธาวี อนันตศิลป
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงรัตนาพร แสงทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงวรรณศิริ ยาเงิน
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ มะลัยทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงสุธาศิน ประนิล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา ประคองใจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญมัน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กชายธีระพัฒน์ หาญมานพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กชายนพดล ผ่องพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กชายนราวิชญ์ พุทธานุ
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กชายวีระชัย มนทาหอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กชายสุริยา สืบศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงนำทิพย์ โทขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงลินจี

้ ่

จิตติอมรรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ สุดโลก
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงศิริยา สีโสดา
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงสุธาสินี ประนิล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ งามแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๖ เด็กหญิงอัฏฌริญาภรณ์
ประคองใจ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กชายคามิน ทะลุนลัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายณัฐพันธ์ พุทธานุ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สีรักษา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กชายพงศ์ศิริ อินอุไล
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายพงษ์เพชร พุทธานุ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายพัชรพงศ์ บุราณสาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายสิทธิพล ยาเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บางสีคุณ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงนาถตญา สุวรรณัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงนันธิดา ชัยงาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กหญิงนิสา พิญญา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

บุดสา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงภารวี ภูษากิจ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงราตรี พุทธานุ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงวรรณภา สืบนาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงอภัสรา ภู่พวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงรสจรินทร์ แอกทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๔

นางสาวลลิตา ทรัพย์สมบัติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๕

นางสาวกนกอร โพธิอุดม
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๖

นายสหชาติ ใจหาญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๗

นางสาวอลิษา สระประทุม

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๘

นางสาวออมสิน ครุตนิตย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๕๙

นายชัยณรงค์ ดอกจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๐

นายธัญธร โพธิราช
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๑

นายพิทักษ์ชัย บุญตวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๒

นายภูธเนศ สุขสกล
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๓

นายวุฒิชัย โสพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๔

นางสาวจิตติมา ศรัทธามาก
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๕

นางสาวณัฐกานต์ เมฆหมอก
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๖

นางสาวปนัดดา เพชรกลำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๗

นางสาวพัชนิดา พุทธานุ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๘

นางสาวพัชราภรณ์ แสนเสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๖๙

นางสาวศิรประภา จันทร์ด้วง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๐

นายครรชิต แสนทวีสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๑

นายชลิต แอกทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๒

นายณรงค์ศักดิ

์

ธาตุระหัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๓

นายณัฐพล แดงดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๔

นายธนพล สมบัติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๕

นายพงษ์เพชร จันทร์อ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๖

นายวัชรินทร์ ช่อจำปา
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๗

นายศุภกร ล้อมวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๘

นายอนุวัฒน์ ห่อทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๗๙

นายอานนท์ อนันตสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๐

นางสาวชนากานต์ สว่างผุย
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๑

นางสาวชืนกมล

่

บุดดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๒

นางสาวณัฐธิดา วิเศษศิลป

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๓

นางสาวนิรัตติญา บุญจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๔

นางสาวปยธิดา แก่นจักร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๕

นางสาววาสนา แสนคนึง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๖

นายณัฐวุฒิ พันบุดดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๗

นายสุเมธ สอนสัตย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๘

นายสุระเชษฐ์ ก้งทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๘๙

นางสาวจุฬาวรรณ คำลือชา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๐

นางสาวทิราภรณ์ เนินงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๑

นางสาวเพ็ญนภา บัวแย้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๒

นางสาวพัชรินทร์ อินทะเล
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๓

นางสาววรรณิภา ต้นจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๔

นางสาวอาริษา อนันตสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๕

นางสาวอุมากรณ์ พุฒซ้อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๖

นายปกปอง สาลีงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๗

นางสาวนิชาภัทร เนืองดิถี

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๘

นายพลวัฒน์ หงษ์สวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๕๙๙

นายสุรศักดิ

์

พิญโญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๐

นายสุรินทร์รัตน์ พลเยียม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๑

นายธนากร ภูกิงเพชร

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๒

นายพรชัย ล้ามกระโทก
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๓

นางสาวกนกวรรณ สีเสมอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๔

นางสาวกรรณิการ์ เหลาเลิศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๕

นางสาวจันทราทิพย์ เพชรหงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๖

นางสาวธนัฐฐา สืบศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๗

นางสาวบุษยมาศ โอชา
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๘

นางสาวเบญจมาศ เหลาเลิศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๐๙

นางสาวพิมใจ กันภัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๐

นางสาวมุธิตา สาวิกัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๑

นางสาวระพีพรรณ พิศิลป
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๒

นางสาวสริดตา หอมห่วน
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๓

นางสาวอนิชชา เหลาเลิศ
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๔

นายพนาวรรณ จันทร์โท
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๕

นายภัคพงษ์ ไม้เท้าทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๖

นายวราวุฒิ สุขประสงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๗

นายอภิสิทธิ

์

เจริญธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๘

นายอุเทน หอมห่วน
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๑๙

นางสาวกาญจนา ศิลาขาว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๐

นางสาววรัญญา พรมคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๑

นางสาววาริษา ศรีทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๒

นางสาวสุดารัตน์ ราชธานี
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๓

นางสาวอัจฉราภรณ์ ประคองใจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๔

นางสาวอารีรัตน์ นามพร
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๕

นายเกียรติศักดิ

์

เรืองสัตย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๖

นายยุทธนา ชาตรุปะมัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๗

นายวัชรินทร์ เหลาคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๘

นายวิรชัย มีสัตย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๒๙

นายศิลาวุฒิ ศรีชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๐

นายสมเกียรติ สีทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๑

นางสาวนิลติพร เพชรงาม
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๒

นางสาวลัดดา รีรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๓

นางสาวอรัญญา กิงมณี

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๔

นางสาวสุภาวลี วงศ์สม
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๕

นางสาวอารีรัตน์ แซ่โอ้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๖

นางสาวอรสา ลีรัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๗

นางสาวพิมลพร สิมเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๘

นางสาวอัญชลี ร่วมยอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๓๙

นายกิตติศักดิ

์

โพธิคำ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๐

นายธวัชชัย จันดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๑

นายอนุรักษ์ ภู่พวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๒

นายจักรภพ พิมพ์งาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๓

นายวรพล ขุนโทน
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๔

นายศุภกร สีดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๕

นางสาวสุรีพร เหลืองจันทึก
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๖

นางสาวสุพรรษา พุทธานุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๗

นางสาวอริสรา อุดหนุนชาติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๘

นางสาวศิรินภา เจริญวัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ วัดชัยราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงชาลิณีย์ ลีรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงณัฐธิชา เครือแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงสิริวิมล สกุลทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงชลธิชา ตานี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายจารุพัตร์ บัวสระ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงจันจิรา ชืนศิริ

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงวิราวรรณ ชีพจำเปน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงสิรินิต ปาโสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงอรุโณทัย โพธิอุดม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กหญิงวิรุชิตา จันทะพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กชายณถพล วิศิษฐ์สกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อนันตศิลป
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กชายนรินทร์ทร คุณเลิศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กชายมาโนช พุทธานุ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายมารุต ชมชืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กชายศาสตราวุฒิ สานุสันต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงปาณิสา ปาโสม
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงพรกนก ร้อยจำปา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงมิรันตี ใจคง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงลักษมี วันทรวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงกนกภรณ์ เกษร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงอรทัย ไชยเสนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงเนตรฤทัย ทองมา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กชายปรเมศร์ เชิงหอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๓

นายณัฐวุฒิ ชินหงส์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรคามวิทยา วัดประชาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เงาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กชายพศวัต เพ็งชะตา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงลลิตา พิศิลป
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กชายธีรวัต ชัยปราณีเดช
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กชายวีรวัฒน์ เพิมทอง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กชายอิทธิพล สังข์โสม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงเกศนรินทร์ โกมล
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ประคำผอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กหญิงนิตยา สิมมาก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กหญิงปนจุฑา พิศิลป
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงวิภาดา เกมาหะยุง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงเพชรมณี ทาหาญ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายมนัญชัย ชืนชม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงอรพินธุ์ พรมมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา พิมพ์งาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงนฤภรณ์ อ่อนลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กชายธานินทร์ ชืนบาน

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กชายคุณวัฒน์ เสริมแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ม ีทะลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กชายศตวรรษ คอนรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กชายพงษ์วิทย์ เหมาะดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กชายอำนวย โต๊ะสิงห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กชายธนพล จันทร์ดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิศิลป

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กชายวุฒิยา ขันอุดทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กชายยงยุทธ ธนบัตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงพัชนิดา โสบุญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงกุลธิดา บุตรดาพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองเพิม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงกฤษณา อินทร์โสภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ วิชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงตะวัน บุญผา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วฉิมพลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายอภิรักษ์ เจริญสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงจันทร์นภา เจริญสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงบุญสิตา พิศิลป

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายอัมรินทร์ เหลาคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

มีมาก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงวรรณภา ไม้เท้าทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงกมลชนก พิศิลป
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงณัฐภัทรศิริ ปลอดชูแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงอกัญธิมา เชาว์ฉลาด
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วลอย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงสสิรภัส สะสิสะมิส
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงประภัสสร ฆ้องลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงปาณิสรา คชรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงสุพิชชา ศรีทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ผิวเหลือง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงศิริณา บัวศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงมัณฑนา วงษ์จันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายธัชชัย เหลืองคงทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ยืนยง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายโชคบารมี มาขุน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงรัตนาพร ร่วมบุญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงกมลวรรณ สนนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ สืบศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มีสัตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงวริศรา เพ็งแย้ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ เจริญธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายพัฒรัชทอง แสงทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กชายพิพัฒนพงษ์ ศรพรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"
วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กชายชนะพล ชัยพฤกษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา"

วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงชนมน มีทะลา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายอณุลักษณ์ ก้านเพชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ทับทิม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงนุชนันท์ เจริญศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงหวาน วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงอาทิตยา แสงทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงศศิธร ศรีษะแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญทะนัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงอริสา จันทะภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงเสาวภา สืบสอน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงจันทนา วงษา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงศศิธร สุวรรณัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์เพียกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา วิชาแหลม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ศรีแนน
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงณัฏฐพร ทาบโลหะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศรีษะแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงดรุณี เมรินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงลลิตา ผ่องพักตร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงประวีณา ฐานเพิมพูน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายศราวุฒิ ยอดจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงพิมพ์วิมล มาหล้า
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงสุธิยา สุขจิตต์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงสุนิสา วันหมัด
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงบุรินญา บุพพาจารย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๑
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เลียงกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงกิรนันท์ สิงห์โตทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงอรกานต์ ประดู่
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดประชาอุทิศ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กชายนที พุ่มพวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กชายสันติ ศิลปพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงวรรณนิษา แซมทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงวิภาดา ทองทา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงวาสนา สิงจานุสงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงกานต์สินี สังข์จันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงครองขวัญ บัวเขียว
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงจิราพร เครือทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงฐิติมา สอนทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงธนาภา นนธิจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงธิญาดา อินถนอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงนิภาพร ชอบชืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กชายกิตติภัทร ถูกขนานดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายธนภัทร ธรรมดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กชายเนติวัฒน์ หวังร่วมกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงปฏิมา ทำบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงเพิมพูน

่

บุญเต็ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงรัตติญา แสนสำอางค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงสมฤดี ทำทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงสิรประภา อินธิแสน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายธีรทัศน์ โนนสูง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กชายธัญวรัตน์ เดชะนากุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กชายภาคิน วงค์โสม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กชายสรยุทธ์ คำพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงปนมณี สกุลรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงรัตติกาล อนุสุวรรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ สุขเพิม

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงอนุสรา แท่นทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายชินภัทร์ สิงจานุสงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายณัฐนันท์ บุเรทาสา
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเผย
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายศราวุฒิ บุตรวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงณัฏฐริณีย์ ต่อมสูงเนิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ โพธิกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๘

นางสาวพิมพ์มณี สัญญารัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๗๙๙

นางสาววาสนา วิมุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเทพ วัดศรีสุดาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงพอฤทัย สมัญญา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายพร้อมพงษ์ บุญเต็ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงพัชรธิดา ขาวสอาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายกิตติ กุศลจิตร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงพัชรา หลุ่งเปา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ดัชถุยาวัตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงอารียา คำนนท์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงสุนิสา วรครุธ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงสุนันทา วรครุธ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงพรพิมล คุมเมฆ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงสุกาญจนา โพธิทา

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงสุวิชาดา สอนดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงพชรภรณ์ สมัญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงอารยา คำจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ พิลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดสว่างโนนสะเดา  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายนักรบ พลหนองหลวง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงชญาณิ สุจิต
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงวรัญญา แอ่งสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงศศิธร นรินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงประภัสสร เครือทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๘ / ๔๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงรุ่งนภา อินถนอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงนรินรัตน์ ใจดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กชายกิตติพร แข็งกล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กชายอานัส วิเชียรวรรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงสุชัญญา กาสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กชายพงศ์สิริ บุญลาภ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงชุติมา สิงจานสุงค์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายบูรพา ยินดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ขันนาค
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กชายภูผา เพือนพิมาย

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กชายณํฐพงษ์ เพ็งธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงกุลสตรี สุขเกิด
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงพัชริดา แข็งกล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงอรปรียา พามา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ละคร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงวิสุภา สวัสดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงสุปรียา โยธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กหญิงสุจิวรรณ แอ่งสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงรัตนา ทองทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงนภาพร เสาร์มัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๐
เด็กหญิงไอรินทร์ลดา บุญมา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สุขเกิด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงบุษบา เสาร์มัน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงภาวดี ศรีษะแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ยินดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงสมิตานัน พลชลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงญารินดา ดีนิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงแสงจันทร์ สีดา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงศศิธร พลชลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายอัษฏา ทองทา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กชายนราวิชญ์ พิศศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กหญิงพรสิริกุล บุญลาภ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดสุริโย  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายวรภพ แซ่ซิม

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงกิติยากรณ์ จักสาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงพิยดา พันนาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๓๙ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา แสงแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายธงชัย พรมทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กชายถิรวัฒน์ ทองนรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายแทนคุณ สีดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายพงษ์สิน แสงพระจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายธนโชติ ชะโปรัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายรพีภัทร สาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายพิตรพิบูล รสเกษร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เมรินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายธนากร หอมจิต
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายธนาวัฒร อนันตสุข
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายนครินทร์ ก้านเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายธีรภัทร ก้านแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงกรกนก กันนิดา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงกมลชนก ท่อนเงิน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงพัฐสุดา บัวแย้ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงวานิตา นามมล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงพรพรรณ สมบุญพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กชายปวเรศวร์ แก้วสะอาด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงศุภากร รองสนาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กชายธนาวุฒิ ลุตะภาค
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายอติเทพ คำวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กชายอุเทน โสดาจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กชายวีระชัย พันบุดดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงรจรินทร์ ศรีษงาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงกัญญาณี โสดาจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เศษเหนือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงภัทราวดี พันบุดดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา ก้านแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดบ้านหนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๔

นางไอ่ พันบุดดี
๐๖/๑๒/๒๕๑๑

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๕

นางสาวสุจิตย์ คำทองจักร์
๒๑/๐๗/๒๕๑๔

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กชายณัฐภัทร สาริวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

กศน.โนนนารายณ์ วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายพาทิศ สืบศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กชายพุฒิชัย จัตุรัส
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กชายมนัสชัย หมืนขิณี

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงศิริพร บุญตวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ใจเจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงวิภาพร ขันงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กชายคุณากร สีทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายศุภกฤต สืบศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขันติวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงพนัดดา พันธ์พูล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงปราณปรียา พุทธลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมดิน วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กชายกวีพัฒน์ สุบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กชายชลันธร คางคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายชลัมพล ต่อซอน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายชญานนท์ คงพร้อม
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กชายณัฐพล สรพรม
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กชายธนดล สระประทุม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กชายธีรภัทร์ บุตรงาม
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กชายภาสกร บุญพยุง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ ทนทาน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กชายสิริชัย คำสุภาพ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กชายสิทธิโชค บัวแย้ม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กชายสุรวิชญ์ สิงห์โหง่น
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงกิตติญากร มากยิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กหญิงกุลปรียา ตาปญโย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กหญิงเกวลิน วิชัยยา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กหญิงจารวี มะลัยทอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงธิดาวรรณ พิศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงนุชนันท์ ไม้เท้าทอง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กหญิงบุญญิศา ประสมหงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงวิภาดา กลีบจำปา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กหญิงสุธิดา เติมสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงสุภนิดา มีสัตย์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายนัฐวุฒิ อาสาสนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงกฎชกร แก้วใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายกิตติเดช ทำทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายคณิศร เสาทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายธรรมรัตน์ โคตรทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กชายธีระพงษ์ ไม้เท้าทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กชายพิสุทธิศิลป

์

ภูสีสม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายรุ่งรดิศ ตะวัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายวชิรพันธุ์ สุวรรณสนธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๒๙
เด็กชายสุพัฒน์ชัยศิริ ทองมาก

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายสุริยนต์ นามน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงกิลิยาพร สุขประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงเกศกนก กอชาลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงณัฐฐิญา บุญแซม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายอำนวย ปญญาสูง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กชายภาคภูมิ แหนบทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กชายมินธาดา สพานทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๗

นางสาววิจิตรา อยู่เย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงณัฐภรณ์ คางคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงตาล สีหานคร
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กหญิงพินรี มณฑาน้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงเรณุกา พันทจักรชูลาภ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์พยุง
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๔

นางสาวนิภาวรรณ เพ็งมาลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงกิติณัฐ สืบวงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ โสรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงดาราพรรณ โพธิเงิน

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงพรนิภา คุณเลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงแพรวา พิมวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงศิริวรรณ พุทธระสุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงศศิกานต์ กองทรัพย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงสุรินพร พันบุดดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงวนิดา ยินดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เจริญสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กชายนราวิชญ์ โทนุบล
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงณัฐพร ทองบุตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กชายอธิบดี ทองผา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงชุติมา จันทร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงวัฒนาภรณ์ แก้วพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงอินทุอร จันทร์โสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงมลธิดา มะเดือ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงสิริยากร สำอางค์สะอาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา พันธ์นาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงธีรดา หงษ์กรรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงกฤติยา มันสา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงพัธนพันธ์ ตุ่นทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กหญิงสุดาพร ก้งทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงสิริรักษ์ สระศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กชายพีรภัทร อุภัยชีวะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กชายสุรชัย เฉวียงวาด
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงแพรพลอย สุขประเสริฐ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุ่นกุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายภาคภูมิ แก้วลอย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงจันทิมา พันธ์นาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงฐิตินัส พลรมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ชอบทำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายชวการ แสนเสริม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายไกรสร ยอดจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงมณฑกานต์ นิลสมัย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงสายธาร แก้วจันดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงรจนา บุญเผย
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กชายธนาวัฒน์ คุณเลิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงอรสา บัวแย้ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงสิวพร แก้วลอย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงอชิรญา เหลาเลิศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองแท่ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายชัยชนะ อบอุ่น
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีขุมทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กชายสุรชัย คุณเลิศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงภัทรวดี มิกขุนทด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงจารุณี แซ่เฮ้ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงมัลลิกา สืบศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงพรรณษา มีบุญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายสิริวัฒน์ พิศิลป
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ทำโสม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายศิริพงษ์ ศรีคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงกัลยา แก้วลอย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อุดม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงธันยพร พิกุลทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๐
เด็กหญิงธิตินันท์ โลนุช

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงธิติพร วิยาสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงภัทรสุดา สันทะลุนัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงรัชนีกร คุณเลิศ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงวิไลพร มลัยทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงศศิธรณ์ วรโยธา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงสุนิษา ยาพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายกฤตภาส ใจแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กชายพงศ์พณิช สิมมาก
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงดวงพร พิมพ์พันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงสุรีวรรณ จันสด
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงริวพร ชอบทำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๒

นายวุฒิภัทร ทันชม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๓

นายศุภชัย เสียงสมบัติดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๔

นางสาวนิตยา โพธิศรี

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๕

นางสาวประภัสสร หมืนขิณี

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงมุทิตา แสงทวี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ยุทธพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๘

นางสาววรินทร โลนุช
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๑๙

นางสาวสุดาพร สีมันลาภ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๐

นางสาวสุนิสา ไกรคง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๑

นายธีระพงษ์ สมพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๒

นายพัชรพล พิกุลทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

แซมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชินนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๕

นางสาวขนิษฐา พิมพ์เสนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๖

นางสาวฐิติรัตน์ โลนุช

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๗

นางสาวณิชกมล สังข์ทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๘
นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๒๙

นางสาวศิริตาล สุกใส

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๐

นางสาวสุธารา บัวบาน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงสุพัตตรา สังข์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๒

นายกิตติพศ สืบสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๓

นายรุ่งอรุณ สีสมบัติ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๔

นางสาวจิราภรณ์ ยุทธภัณฑ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงดวงดาว หมอนทองหลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๖

นางสาวบุษบา ศรีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๗

นางสาวสุนิสา คะเนรุพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๘

นางสาวสุกัญญา เสริฐศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงมาริษา สุกใส
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๐

นางสาวพัชราภรณ์ ทองบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๑

นางสาวพิไลวรรณ ศรีภาร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๒

นางสาวรัตนาภรณ์ พุดจีบ
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๓

นายกิตติพงษ์ สุขใส
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๔

นายเดชานุวัฒน์ คำสัตย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๕

นายณัฐรพล มันยืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๖

นายพิริยะพงษ์ นรินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๗

นายศิริศักดิ

์

คำพันชนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๘

นายสุรศักดิ

์

มีศรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๔๙

นางสาวกรรณิกา โพธิเงิน

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๐

นางสาวชนิสรา มะธิปไข
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๑

นางสาวณัฏฐณิชา สมทิพย์
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๒

นางสาวรัทยา สุขหอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๓

นางสาววิลาสิณี สีแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๔

นางสาวสมฤดี ต้นจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๕

นางสาวสายใจ เอียมยิม

่ ้

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๖

นางสาวอนุสรา นามมล

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๗

นางสาวอรพรรณ จักรทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๘

นางสาวอรยา สีธุลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๕๙

นางสาวมาลัย บุญเผย
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๐

นางสาวมาลี บุญเผย
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๑

นางสาวศิริวรรณ พันธ์บุดดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๒

นายรุ่งโรจน์ พลชะลี
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๓

นางสาวศศิกานต์ สัญญา
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๔

นางสาวภาวิณี คุมเมฆ
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๕

นางสาวกมลชนก วงค์สะทำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๖

นางสาวกัลยา ภาคภูมิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๗

นางสาวขวัญฤดี สุทำมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๘

นางสาวมะลิวัลย์ พิเนตร์โชติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๖๙

นางสาวอิศราวรรณ สืบสอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๐

นางสาวฐิตาภรณ์ ภักดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๑

นางสาวกิตติยา แก้วบุตรดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๒

นางสาวจิราพร ระคนจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๓

นางสาวปภาวรินทร์ แก้วจูมพล
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๔

นางสาวปนแก้ว ก้งทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๕

นายชาญชัย ผสมวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๖

นายณัฐพล แสงทวี
๑๒/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๗

นางทัศนา สีบาน
๑๐/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๘

นายพชธกร นันทพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๗๙

นางวชิราภรณ์ มันคง

่

๐๖/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๐

นางสาววรรณิกา แผ่นทอง
๑๕/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๑

นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์
๑๗/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๒

นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุช
๒๙/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๓

นายสุนันสวัสดิ

์

ไพเราะ
๐๓/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๔

นายเฉลิมพล ขันธวิชัย
๐๕/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา วัดปราสาทขุมดิน  

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กชายไชยวัฒน์ โพธ์ชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กชายปฏิพัตร บินรวดเร็ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กชายอนุกูล คลุมกลางดอน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายอภิรชัย พรมดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ สุดศรีดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงบุษรา กระจ่างจิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงยศวดี กระจ่างศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงอรจิรา ชาญศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กชายชาญชัย แสนดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศาลางาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงเกวลิน อินทร์สำราญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงพีรดา ลักขษร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงวีรดา สร้อยจิต
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงเสาวนีย์ สุขบรรเทิง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กชายชาคริต ประเสริฐสังข์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กชายณรงค์ งามสง่า
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กชายสิรวัฒน์ รสหอม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กชายอรรถกร มะโรงรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงชลธิชา บรรเทิงใจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงณัฐญา แสนกล้า

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงธนาพร บรรเทิงใจ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เทียนทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงนนทิยา สีสันงาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงวจีนันท์ สีสันงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงอนิสา บรรเทิงใจ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายกฤตวัน หลาวทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายกฤษนัย จำปาทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายณัฐกร แก้วสุรีย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กชายณัฐพล ประสานเนตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายธีรพล ลักขษร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายนเรนทร แซมี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กชายปฏิภาน แจ่มใส
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กชายพิพัฒน์ พรมศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กชายภานุกรณ์ หอมหวล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กชายภูวนาถ ซ่อนกลิน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กชายรณภูมิ ซ่อนกลิน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กชายศุภกร แสนดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายสุชาติ ประสพเงิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ชาญศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กชายอภิชาติ วงษ์ฉลาด
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงชาลิสา ศาลางาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ใจกล้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงนภาลักษณ์ หอมหวล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงนราพร อินหนอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงปลืมกมล

้

ฉิมงาม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ สุขบรรเทิง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงพิณรัตน์ สายทะเล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงภรทิพย์ อยู่กลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กหญิงมะลิ ศรชัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงรวิวรรณ สมานมิตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กหญิงศุภกาญจน์ กองสุข
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา เหลือล้น
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงสุภาพร สืบเทพ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงอทิตยา สร้อยสาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ลักขษร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายไตรรัตน์ ศรีเพชร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายนันทชัย มาลัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กชายพงศธร สายทะเล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายพันธกานต์ มีนาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายวสันต์ สีสันงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กชายวีระฉัตร สุขบรรเทิง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กชายศราวุธ สร้างดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กชายสิทธินันท์ กระจ่างจิต
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กชายอนวัช สืบเทพ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กชายอนันตพงษ์ หล่มวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กชายอนันตศักดิ

์

สุขทวี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กชายอรรถพล แสนกล้า
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงกัลยา มากมา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงเกศิณี ดอกยีสุ่น

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ แสนดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงชมดาว ชาวสวน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงธนวรรณ ศาลางาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงนิธิตา สืบเทพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กหญิงปยนุช บรรทิงใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงพัชรพรรณ ฤาชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้วใส
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงสุรัตนาพร เลียบไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กชายนฤเทพ สวนงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงเก็จแก้ว บรรลุสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงจลิสิตา โพธิเงิน

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงจิตรานุช พันพรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงดวงพร ทังทอง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ หอมเนียม
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงปวีณา มาดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงพรพิมล มุ่งดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงพิศมัย จำเริญใหญ่
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงมนฑิตา มณีลำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงเมธิณี ไสลจิต
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงวิริยา สีสันงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงศิริภา ทองจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงสิริกาญจน์ มีนาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา ลักขษร
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงสุภากมล ลักขษร
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงสุวรรณี พราวแดง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กชายกัญจนพงษ์ มูลต้น
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กชายจิรายุ ดาทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายชยากร ลักขษร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายณรงค์เดช กำจร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กชายเทวัน แสนดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายภานุพงศ์ ฟอกสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงธัญสุดา ทรัพย์คง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงผ่องพรรณ โชครัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงพัชริดา ซ่อนกลิน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจกล้า
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงมัณฑนา จินดาศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แสวงดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายณภัทร ดาทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาญศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ไผครบุรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กชายศุภณัฐ แสวงทรัพย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กชายสุริยะ รอสูงเนิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กชายอรรถนนท์ ซ่อนกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กชายอัคราวุฒิ วงษา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงอรปรียา ปองไป
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๐

นายเกียรติชัย ลักขษร
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๑

นายจีรศักดิ

์

ซ่อนกลิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงอนงค์นาถ อุตมะกูล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๓

นายจีรสิน ลักขษร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๔

นางสาวณัฐณีย์ สีสันงาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๔๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๕

นางสาวธัญญาเรศ เครือจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๖

นางสาวอาทิตยาพร คลุมกลางดอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๗

นางสาวอารี สีสันงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๘

นายภควุฒิ ราชบัณฑิต

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๐๙

นางสาวจุรินธรณ์ ตลับทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๐

นางสาวนภาพร คลุมกลางดอน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๑

นางสาวสุมินตรา แกล้วกล้า

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๒

นางสาวออรษา ซ่อนกลิน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กชายทิพย์มงคล คงมัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๔

นางสาวพัชรินทร์ อินทร์สำราญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๕

นางสาวนัดดา ธาตุทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงพิจิตรา แสนดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๗

นางสาวเมริษา ผายสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๘

นางสาววิจิตรา หอมหวล
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๑๙

นางสาวอรทัย ยีรัมย์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๐

นางสาวอุมาพร ดาทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๑

นางสาวฐิติกา อินทร์สำราญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๒

นางสาววรัชยา เสาวโร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๓

นางสาวสุกัญญา หอมหวล
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๔

นายวีรศักดิ

์

หอมหวล

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๕

นางสาวพีรกานต์ ดอกแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๖

นายธงชัย คงมัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๗

นางสาวสมฤทัย ลำเหลือ
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๘

นางสาวโสรยา สุขบรรเทิง
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๒๙

นางสาวกรกนก สีสันงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๐

นางสาวกัลยา หอมหวล
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๑

นางสาวทัศนีย์ มะลิงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๒

นางสาวสุธิสา วงษ์ทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๓

นางสาวอรอุมา มังคัง

่ ่

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๔

นางราตรี จันทอง
๒๔/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนลานทรายพิทยาคม วัดโพธิหิมวันต์

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กชายภคิน ศาลางาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงกฤติยาณี มีสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงชลธิชา อินทร์สำราญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กชายณัฐพล ลาดธัมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กชายวาทิต บุญสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กชายวีรภัทร ศาลางาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กชายสหรัฐ ก๊กสมบูรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงกิตติมา ปานทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงชลธิชา สร้อยดอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงนิชาภัทร จำเริญดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงนิชาภา จำเริญดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๗

นางสาวบุญเหลือ สายวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงวิภาวัส จันทร์แก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงศศิธร ยีรัมย์

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงอภัสรา ศาลางาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กชายจิรเมธ ศาลางาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ พรหมศร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กชายณัฐพล สายยศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายธีรภัทร จงใจงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กชายวงษ์สกร สีสันงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายวิศรุต ศาลางาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงณัฐชา ศาลางาม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงมินรดา ยีรัมย์

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงศศิธร หอมหวล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงอรรียา โชคลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงอังสุมา พัสดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงอัญธิกา ยีรัมย์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงอารียา พงษ์เอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กชายกฤษณะ อรุณไพร
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กชายประสูติสิทธิ

์

จำปาทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายพงศ์ศิริ จงใจงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายสารินทร์ อินทร์สำราญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา บุญพิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงนิตยา กล้าแข็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กชายเจษฎา อินทร์สำราญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายณรงศักดิ

์

ใสสะอาด
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กชายภราดร ทองหล่อ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายภัทรนันท์ ถานะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กชายสุทธิราช ศรีสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงเกษณีย์ หอมหวล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงพรศิริ ทรัพย์มาก
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ไชยทาง
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงสุชาดา จงใจงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงสุนิสา กะประโคน
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงอรสา มุ่งหมาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีบูรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงกิตินันท์ มาดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๓

นายสิทธิศักดิ

์

ศรีธงชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๔

นางสาวกชกร ทรัพย์มาก

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๕

นางสาวณัฐฐาพร ก้านอินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๖

นางสาวพรพรรณ อันวิเศษ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๗

นางสาวอัญชลี สีลำเนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๘

นางสาวลัดดา บำรุงศิล
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๘๙

นายณัฐสันต์ พรหมศร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๐

นางสาวชลินัน ศาลางาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๑

นางสาวสุนิษา เจริญสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๒

นางสาวจันทิมา ทับชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๓

นางสาววรรณิศา กตัญู
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๔

นางสาวสุนันทา มาดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๕

นายอัษฎา ปาสาวัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช้างบุญวิทยา วัดโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ บุราคร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กชายภูวดล โคพะทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา สีสันงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สีสันงาม
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงธัญจิรา ก้านอินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๑
เด็กหญิงปรัชญานันท์ สีสันงาม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงศรัญญา สุขบรรเทิง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงสิริกร สุวงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงอนุธิดา งามสง่า
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ เขียวอุไร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กชายศุภพรพงษ์ สีสันงาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุขสงวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงไพรินทร์ หอมหวล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงฟาประธาน สวัสดิรักษ์

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงสุนิสา สุขจิตต์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงสุภานี สุขบรรเทิง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาคุณ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๒

นางสาวดลฤดี อาวอร่ามรัศมิ

์

๑๓/๘/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๓

นางอาภัสสร ละเหลา
๑๒/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๔

นางพรรณประภา สิมมา
๑๕/๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๕

นายวีรวัฒน์ บุญมี
๑๑/๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๖

นายศิรวิทย์ อินทร์งาม
๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๗

นายวัชรา สังโสมา
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๘

นายอนันตพล สวัสดิวงค์

์

๑๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๑๙

นายภาณุกร ดอนสมจิตร ๗/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๐

นายพิพัฒน์ ใจดี
๒๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๑

นายศุภกิตติ

์

ปลอดรัมย์
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๒

นายยุทธภูมิ จันปลิว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๓

นางสาวสุภัตรา สุขตาม ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๔

นางสาวประภัสรา สุวรรณกูฎ
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๕

นางสาวศิรินา พันธ์เนตร
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๖

นางสาวพิยะดา ศรีชาเนตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๗

นางสาวมัลลิกา ทศพร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๘

นายวิทวัส พรมลา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๒๙

นางสาววราพร ทองด้วง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๐

นางสาวทิวารัตน์ จำปาทอง
๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๑

นางสาวอาริยา สุขพลัม
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๒

นางสาวนำฟา ดอกแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๓

นางสาวยุวดี สายเทพ
๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๔

นางสาวอลิสรา บุญเกลียง

้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๕

นายปติพัฒน์ บุญทวี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๖

นายอัษฎาวุธ ฟุงสันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๗

นายชูชัย เสียงเพราะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๘

นายธินวัฒน์ แก้วษเกษ
๓๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

วางาม
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กชายฝน บุญปก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กชายภาคภูมิ รุ่งเรือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายวงศกร งามสัน
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายวีระชน สุภารัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

กองสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญลอย
๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สมานมิตร
๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงกาญจนา สุริโย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงสิริวรรณ ทับทอง
๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กชายกรรภิรมย์ คุณเลิศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงสุนีภรณ์ ใจหนัก
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จ่าหล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงนริศรา ใจกล้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศิลา สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๓

นางสาวกรรณิการ์ ยันทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๔

นางสาวกัญญารัตน์ ประเจริญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๕

นายสุทธิพงษ์ วนมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๖

นางสาวบุษราภรณ์ เงางาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๗

นางสาวเพชรนัดดา เนตรดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๘

นางสาวสุกัญญา พิศเพ็ง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๕๙

นางสาวสุนารี จิตรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๐

นางสาวอรพรรณ วารูหลัง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๑

นางสาวอังคณา วัณลักษณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๒

นายธีรพงษ์ ร่มเย็น
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๓

นางสาวกนกวรรณ เพชรดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๔

นางสาวเบญญทิพย์ บุญสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๕

นางสาวเหมสุดา สายทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๖

นางสาวอรอุมา ชอบทองหลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๗

นางสาวเจนจิรา บริสุทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๘

นางสาวธิดาภรณ์ เสาทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๖๙

นางสาวบุญศิภา พันจุย
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๐

นางสาววาสนา พิศเพ็ง
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๑

นางสาวอภิสรา แก้วมาลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๒

นายณัฐวุฒิ เสงียมรัตน์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๓

นายทศพร สมานมิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๔

นายโกศัลย์ พิศเพ็ง
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๕

นางสาวดวงตะวัน สดับสาร
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๖

นางสาวนันทิการ์ ประเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๗

นางสาวรุ่งทิวา ไชยสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๘

นายวุฒิศักดิ

์

ลักขษร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๗๙

นายศิริศักดิ

์

อินทร์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๐

นางสาวกนกวรรณ ไกรเพชร
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๑

นางสาววิมลสิริ ทองจีน
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๒

นางสาวศศิธร สุตานันท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๓

นายพิทยา สร้อยจิต
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๔

นางสาวอนงนาฏ สามลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายนันทพร พิศงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงอรไพลิน สุขล้าน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงกัญญา มาลาคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ อุดหนุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงพิยดา ดอกไม้
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงวนิดา ยืนหาญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงสุชาดา มุมทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงกิตติยา สุวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา แสนท้าย
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน สดับสาร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๕

นายสุภาพ มีพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๖

นางสาวสุธิดา พิศเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สว่างอุดมท่าศิลา  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กชายทวีชัย เข็มทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กชายธนศักดิ

์

แก้วเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กชายธีรภัทธ พิศเพ็ง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายอภิฤทธิ

์

พิศเพ็ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงนริศรา คุชิตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงวรรณิสา ทองมาก
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กหญิงวิมลนณัฐ ระมะณี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงศศิวิมล อินทรจิตร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงอภิษฎา ชินนา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กชายธันพิสิษฐ์ มัธยม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กชายกรวีร์ พิศเพ็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กชายกฤตธี กงไชยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายสุชานันท์ โสมาลี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมษา นิโครธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กหญิงพรพิชา แสนวงษ์สา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กชายสุรกานต์ เหมาะทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กชายณัฐชัย นามสว่าง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กชายนัฐวุฒิ นามสว่าง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงศ์ฉลาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายวรินทร์ กะการดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กหญิงพรสุนันธา แสงทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๗
เด็กหญิงพรกนกพรรณ

กะการดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงศศิกานต์ อุดหนุน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กชายศุภชัย อ่อนทาดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงจตุราพร จันนุบิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมน สว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กชายรุ่งราตรี เอนกดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสมน สว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กชายเจษฎา คำนึก
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กชายภานุพงศ์ ก้อนทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงณัฐนิชา โกฏหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงอรพรรณ ศรีสังข์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา กะการดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงเมธิรา แสงจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กชายชัยโรจน์ ช่างการ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วพลงาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงกุลธิดา สร้อบจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงวรรณษา กะการดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงวิจิตตรา บัวทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงรัตนา ยางศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กหญิงสายธาร บัวสะอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กหญิงปยาพร บัวทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์แดง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กหญิงนรินชา พิศเพ็ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ กะการดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายนพดล เหมาะทอง ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๑
เด็กชายกฤษณะพงษ์ สาแก้ว

๑๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กชายศิรวิทย์ แสนโครต
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ แอกทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กชายณรงค์ชัย สีสันงาม
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กชายวชิร แสงทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กะการดี ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กชายอัจฉริยะ โทนาพันธุ์
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กชายวศิน สร้อบจิตร
๑๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กชายดนุพร โกฏหอม ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

ชัยศรี
๒๓/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ ผึงผาย

่

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กชายชัยวิวัฒน์ ยอแซ
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กชายอรรถพล จันทร์แดง
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กชายกาจพล เกษแก้ว
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กชายนภดล นามสว่าง
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กชายอภิชาต สาแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กชายธนาพร บุตรดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กชายวราเทพ วงศ์ฉลาด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ไพเราะ
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กชายธานินทร์ สุขจิต ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงอนิสา ทิพันธ์
๑๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงอัญชสา ยืนยาว
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงพรรนษา พรมขุนทด ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ธรรมนาม ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กชายชาญยุทธ เศษฐบุตร ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ กองรอด
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงภัศนี เหมาะทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ คูนสิงห์
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กหญิงชลธิชา ไชยนา
๑๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงธิดา ทองมาก ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงทอฝน อัปสีรัมย์
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กชายณัฏดนัย แสนศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กชายธนชัย เข็มเพชร
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กชายยอดชาย พิศเพ็ง
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กชายอิศเรศ สายสว่าง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงชลดา มีพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงนิภาพร พิศเพ็ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ พิศเพ็ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงพฤกริษา เหมาะทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงศศิธร มาลีหวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวโคก สุนทรธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายอัครวินทร์ เชือหงษ์

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กชายสุรสิน ศรีวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายธนพล จำปาทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กชายณัฐชนน บุญพบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กชายภูวดล ดอนบำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงอัมภิกา พรมแดง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงรัตน์ใจ ศรีระเริญ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงชลธิชา สวนดอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์นวล
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองมาก
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กชายปวรุตม์ วงค์นารี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กชายอรรตพร ทองมาก
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงกัญญานี ชนะเลิศ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายจักริน จงใจรักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายวีรภัทร โพธิทอง

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กชายพัฒนากร มะลิงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายธีรพันธ์ ฉิมพลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กชายอรรถพล ถึงสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กชายคมสันต์ เหลาอุดม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กชายอรรถพร พันธ์ดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ยอดลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สมันกล้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงปยธิดา จันทะกล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงเกวลิน จงใจรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงปาตาลี อภิวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กชายพัชรพล โถทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กชายกฤษณชัย จิตสุภาพ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที 85

่

วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รินโยธา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายคุณานนท์ บุญพบ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายณัฐพล มาลาคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กชายทรงพล เนตรสุวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายพิเนตร จันทร์ลำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายศุภวัฒน์ เชือหงษ์

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงพิจิตรา หัดกล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงมนัสนันนท์ พัสดร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พิศเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กชายณัฐนันฐ์ ประจวบสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เชือหงษ์

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายดลระวี สุวงษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายธนกร ยอดลี
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายธันวา ยามุนี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีระเริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายวัชรพงศ์ รินโยธา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงทิพย์มณฑา ชุมสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ สมัยพิมพ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงรุจีสวัสดิ

์

คงทรัพย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จิกจักร
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กชายชลธิศ น่วมสวัสดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กชายชัยนันที ประวันเทา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายภาณุพงศ์ แผนกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กชายวิชญ์รัตน์ พรมแดง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กชายวีรภาพ พึงจันดุม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

เชือหงษ์

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงนิรชา ทีทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงพัชรี พยุงแดน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๗
เด็กหญิงรัตนลาวัณย์ งามเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงรัตนาวดี อนุกูล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงสิริฉัตร รินโยธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงสุชัญญา นฤมิตรตระกูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายบัญญวัต สอนพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ แสนกล้า
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงเกศกนก อ่อนทองหลาง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงดวงกมล ชัยดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ สุขสาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงพัชรีพร มีพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงวณัชฌา ประจวบสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พุทธิชนม์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา ประพัศรางค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กชายทรงพล นามพิชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กชายประกาศิต ยอดลี
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายปยวัฒน์ โพธิจิตต์

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กชายพสธร ยืนยาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๕๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กชายยศพนธ์ สุวงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ พายุพัด
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงจิรพัชร มาพร้อม
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กหญิงทิพย์ธิดา บุญจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ วรโพด
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สร้อยสีหา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กหญิงอภิญญา สาพันธ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ ตรีเหรา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายอทิศร เชือชัย

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงฐิติยา ทองมูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงชลนิชา ลาพาส
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงทิพมาลัย เสาทอย
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงรติมา อ่อนสมสวย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๘

นายศักดิณรงค์

์

ศรีสด
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๖๙

นายพลพล จันทร์เอก
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๐

นายศราวุธ สวัสดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๑

นายธนศักดิ

์

จำปาทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๒

นายณัฐพงศ์
เพ็งประสิทธิพงศ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๓

นางสาวพิมพิธิดา

์

สุขสงวน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๔

นางสาวดารารัตน์ กลินขจร

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๕

นายเรวัฒน์ พิศเพ็ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๖

นายวีรเทพ สระแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๗

นายประหยัด ทองทา ๕/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม วัดจำปาหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๘
เด็กชายประสิทธิพงษ์

ทองมาก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กชายภานุ ธรรมนาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

อินทโชติ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กชายวิชิต พวงจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กชายศตวรรษ เดชอุดม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายสรวิชญ์ พันธ์ธง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายอดิศร ทองมาก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายอธิพงศ์ วงษา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายอานนท์ ชนิดนอก
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ พลกล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงนภสร โคตรแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงผกากรอง ผะกา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงมุขรวี ภู่ทิพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เยียมงาม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงวรารัตน์ สีเขียว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงวุ้นเส้น พิศเพ็ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ แสนกล้า
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงวรารัตน์ ทองมาก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงอรวรินธ์ กินโนกอก
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กชายชนะชัย บรรลุดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายชัยธวัช แสนกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองมาก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อินกานทุม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ ไชยวงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทองมาก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงณัฐชญา ยาวรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายกันต์ธีร์ จันลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญปก
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทองมาก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายสุทธิวัฒน์ ทองมาก
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายพรชัย เดชอุดม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กชายรังสิมันต์ ทองมาก
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองมาก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายศรัณย์ บัวซ้อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กชายสมชัย ทองมาก
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กชายอิสระพงษ์ ทองมาก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงกัลยา ทองมาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงพรหมพร พวงผกา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงมนัสสา หวังผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงสุชาดา หวังผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงสุชาวดี โกติรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ ปดชา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงเหมหงษ์ ทองมาก
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงอนิศรา ทองมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงอรัญญา บัวเลย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กชายปุญมนัส แววดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายณัฐพล ธูปหอม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายทักษิณ ทองมาก
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

หารี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กชายธรากร ทองมาก
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กชายนครินทร์ ทองมาก
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายปถยา เทศมาตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กชายพัทธพล จาระนัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กชายมณฑล ลาภจิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กชายสุริยา พิชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงจิราพร เกษแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๔
เด็กหญิงดาวจรัสแสง ทองมาก

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงนภาพร เดชอุดม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงบุญศิริ บุญปก
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงเข็มจุฑา ทองมาก

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงศิริขวัญ มาโยธา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงศิริรัก ทองมาก
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงสิริวิมล บุบพันธ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงสิริวรินทร์ พรรณาเหนือ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินปลัด
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงกนกพร ทองมาก
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงชนากานต์ พิศงาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วจรัญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายณัฐกร ทองมาก
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กชายเดชอุดม สาแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายอนุชา อรุณทิพย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองมาก
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงณัฐรัตน์ แสนสำโรง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงสุนารัตน์ ทองมาก
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขสนิท
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงปนัดดา อินทโชติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ บรรลุดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงศศิมา ทองมาก
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กชายอภิชัย ธรรมนาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมี

่

วัดโพธิชัย

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๗

นายวีรภัทร เสาร์ทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๘

นายรัชพล พิลาดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๐
เด็กหญิงอังคุณากรณ์ ศรีลางัด

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงก้อนทอง จึงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงสุณิชา นามวงศา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงแพรวา กลิงทะเล

้

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กชายภารวี เกตุแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กชายอดิศร ดวงสิมมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงเบ็ญญาภา พุดชู
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงสุกานดา ชัยปญญา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงอรปรียา สอนโสภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กชายวรากร หมืนเจริญ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กหญิงพรธิตา ปตาทะโย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงวรรณวิภา เมฆบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงสกาวรัตน์ สุวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กชายเฉลิมทรัพย์ ธรรมนิยม
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงพรชิตา เนือละออ

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงสุจิตรา นามวงศา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงอภาศรี นามโสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงสุนิสา ชมอินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์วาสน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนครก วัดบึงละหาร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กชายธีรเดช อิมบุตร

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงขนิษฐา พรมเสนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงสาวิตรี ปนวรสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กชายณัฐพล อินชู
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กชายธีรทัศน์ ศรีบู
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กชายพงศธร คติรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กชายภัทรพล กรวยทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงกมลพรรณ เติมสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงคนึงสุข กล้ายิง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงวิระดา วันดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงสุชาวดี สุกใส

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงอรไพลิน สุขสนิท
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กชายปวร บุญเลิศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงอินทิรา อินชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๓

นายพงษ์สิทธิ

์

สุขล้วน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๔

นายพรชัย จันทร์คณา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๕
นางสาวธรรณญามาศ

หอมเนียม
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๖

นางสาวรัญชิดา พัฒน์กุศล
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๗

นายธีระ ยืนยง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๘

นายวราวุฒิ อินทร์ยิง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๖๙๙

นายศักดิณรงค์

์

นามเคน
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๐

นายอิศรา ศรีสอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๑

นางสาวจิตตา ศรีสังข์
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๒

นางสาวชลธิชา หอมสมบัติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๓

นางสาวพัทรินันท์ บุญเจือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงสิรินทรา บุญครอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๕

นายภานุเดช มีมาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๖

นางสาวสุชาดา ระยาย้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๗

นางสาวอนุสรา อินชู
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๘

นางสาวประภาศรี นาคแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๐๙ นางสาวรันตร์ทิกาพันธุ์
สีทา

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๐

นางสาวสุภาวดี ทันแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๑

นางสาวอินทิรา แก้วเกิด
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๒

นายจิรศักดิ

์

สุขใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๓

นายชัยธวัช ทีงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๔

นายชินวัฒน์ จันปา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๕

นายธีรภัทร อิมบุตร

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๖

นายนาวิน ยาคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๗

นางสาวเจนจิรา สุรเนตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๘

นางสาวชลิตา ทีงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๑๙

นางสาววิไลวรรณ ตะเคียนศก
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๐

นางสาวสิรินภา อินทร์สอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๑

นายกษิดิเดช

์

จันทร์ทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๒

นายกัมปนาท แก้วเกิด
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๓

นางสาววริศรา เสาวดาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม วัดพรมเทพ  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงศุภิสรา สุขเลิศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงอลิสา พรมบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กชายทิวัตถ์ ผลบุญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กชายวัฒนา มณีลำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กชายอรรถพันธ์ ชมทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงพรนภา แก้วเจริญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงกฤติมา สุขดีกุลธัช
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๒

เด็กชายคมสัน สิมมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กชายเจษฎา มีพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายทิวา ไกรเสือ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายธนากร ทีงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายธัญญะ ไกรเสือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ชมทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กชายอรรถพร สุขเลิศ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงพรรณลิตา ชมทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงวิภาวี หล้าอุปชา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงวรรณวิสา เขียวศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๒
เด็กหญิงศรัญญาพัฒน์

บุญมัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงอารียา ไชยศรีรัมย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กชายวันเฉลิม พันตาแสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทกุล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พินึกรัมย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กหญิงสุภัทรา โพธิทอง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายอนุชิต พันตาแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กชายธวัชชัย นพเก้า
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กชายณรินธร ชมทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงนริศรา พืนฉลาด

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงอรสา ชมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงวนิดา ชมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงสมฤดี บินรัมย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา ชมทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอหมัน วัดสระบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กชายติณห์ สงนวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กชายทศวรรษ แข่งขัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กชายธนาวุฒิ ยูงรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กชายนรินทร บุญล้อม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ อังสนุ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงจีรวรรณ อังสนุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงพัชรี จันเมียะ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงโศจิรัตน์ แสงภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อังสนุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๕

นายพัทยา สอนไธสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๖

นางสาวตรีรัตน์ จาบทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๗

นางสาวปาริฉัตร การุณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กชายจิรพงษ์ ประดาสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายจีรพัฒน์ มีพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายเจนภพ จิตเพ็ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายธนภัทร รักพร้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายธวัชชัย มาลีหวล
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายธีระพันธ์ อังสนุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายพีรศิลป แพงภูงา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายพงศธร บงลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา สันโส
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงปาริชาติ แข่งขัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงผาณิตา แก้วฉวี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงแพรดาว ราชโสภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงรัตนาวลี วงษ์เมือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงศรีประภา แสงภา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๒

นายชนัญ บุญล้อม
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๓

นายชาคริต พรมเทพ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๔

นายภูมินทร์ มะลิหวล
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๕

นางสาวศศิวิมล กรวยทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๖

นางสาวสุพิชญา ปรากฎรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๗

นายสุรชัย สุทธิมูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๘

นางสาวกัญญารัตน์ หัดกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๘๙

นางสาวปยะดา สีบัว
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๐

นางสาวนริศรา งาสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๑

นางสาวเรณุกา เชิญรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๒

นางสาวอุมารุจี พิศเพ็ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๓

นายสมณะ อังสนุ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๔

นายการันตี ใจจริม
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๕

นายอภิเชษฐ์ คงอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๖

นางสาวสุวนันท์ สุขดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๗

นางสาวกัญญารัตน์ ใหญ่เลิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๘

นางสาวณัฐพร จันเมียะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๗๙๙

นางสาวบุผา มะลีหวล
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๖ / ๔๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๐

นางสาวพรนภา แข่งขัน
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๑

นางสาวรุ่งนภา เกลียงพร้อม

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๒

นางสาวสมฤทัย นาคแสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๓

นางสาวอารยา วิเศษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม วัดสว่างธรรมาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายสรวิชญ์ โสสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงไอรดา อะพรรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กชายศิวกร สุดเนตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงวนิดชญา ยางสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงชญาภรณ์ เพิมทอง

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงนันท์นภัส สุภาพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กชายสิทธิเดช เติมกล้า
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงจิราพร ไพเราะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กชายชัยมงคล เบ้าดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กชายวรรัตน์ ช่างหม้อ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กชายณรงค์กร คำสด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์ มุมเรือนทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กชายสุริยพงษ์ สีทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กชายวุฒิกร วรรณปะเก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงอนุชสรา งามเสมอ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงธนัชพร สายจีน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงศริประภา เอ็นสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงธัญชนก คลังคง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงปาลิตา ไกรโสภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา ชนะสงคราม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงพรรณวจี ละอองศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงวิไลพร ดาทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กชายสุภก้าว สาแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กชายอิสรารัตน์ แก้วอรสานต์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กชายธวัชชัย ลำประเสริฐ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงนภัสสร อนุศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงวรวรรณ์ พราห์มใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เครือจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงปทมา อินทร์รักษา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายภูวนัย เนือละออ

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายวีรากร แก้วมณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายกฤตเมธ ลาภจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายชาคริต ชมพู
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงยุวรรณดา ผนึกดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายขัณฑพงศ์ หอมเนียม
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายยศกร แก้วกาญจน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กชายศิลวัฒย์ หาญมุนี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงปภาพินท์ กันคำแหง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
วัดปทุมทอง  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กชายณัชพล ยอดเสาดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายธนาสินทร์ อยู่ดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายธีรโชติ ชัยหมก
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กชายสรายุทธ พูนล้น
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายสุวัฒชัย พูนยิงยงค์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กชายอภิวัฒน์ เมินแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา กลุ่มยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กหญิงสุชาดา ตินานพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงวริศรา แยมเฉลียว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงศิวภา นาชัยภูมิ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงสุวดี เคล้าจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กชายธเนศ นาคเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กชายณรงค์ชัย ไก่ขัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ทัศนสนวิจารณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กชายราเชนทร์ เสาะสนธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กชายสุรเชนทร์ ยงปญญา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กชายวีรพงษ์ เปานงคราญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กชายวีระ กำจัดภัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงกัณนิกา ดวงสาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ นิราศภัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงศศิชา ชัยหมก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ วรรณศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงปยนันท์ วนมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายวุฒิชัย ศักดิศรีจันทร์

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กชายวรสิน ดีขุนทด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงกชกร บุตรเทศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ตินานพ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ พันเลียว
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เทพรำพึง
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ทรงประโคน
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กชายปวริศร์ ทัศนสนวิจารณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กชายพสุมนต์ ดวงสาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ดวงสาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กชายวีรพันธ์ ศักดิศรีจันทร์

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กชายสุรินทร รัตตะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แยมเฉลียว
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงจิตรกัญญา นาชัยภูมิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงนัทธยา สิทธิสังข์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยองใย
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กชายนฤนาท ตินานพ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงพรนรินทร์ สองพล
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กชายชัชพงษ์ ตินานพ
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลอง วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กชายสิปปภาส กำจัดภัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงสุพรรณษา เกษรพุฒ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงวรมน ตรงใจ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ สวนสมุด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงพรนภา ศรีมงคล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงจิรนันท์ เรืองสุขสุด
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงพรชิตา สมใจเรา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงณัฐริกา เสนาวัตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงศลิษา เรืองสุขสุด
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงสุชาดา แทนคำ
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงอัญชลี ตินานพ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงฐิติพร เสาใย

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงกณิกนันต์ ช่อเมืองดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กชายวัฒนา สัชชานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กชายปุณณรัตน์ ตินานพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงสุนิสา ช่อเมืองดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงจันทร์นภา พลแสน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ มีศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ทรงวาจา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กชายวิทยา เรืองสุขสุด
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กชายสวราชย์ ตินานพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๖๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กชายพนมพร ตินานพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กชายชลชาติ พวงแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

พวงแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กชายอดิศร เสาใย
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กชายไวเกียรติ ปลุกใจหาญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กชายวัชรินทร์ กำจัดภัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงณัฐพร ทองเชิด
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงวรรณิกา หมายชอบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงพรชิตา ธนุพิลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กหญิงปาลิตา นิราศภัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงอัจจิมา กำจัดภัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงวิลาวัลณ์ ตินานพ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงจุรีพร กำจัดภัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงวารุณี ตินานพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงณัฏฐินันท์ แสนกล้า

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กชายเจษฎา นิราศภัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงสุนันทา ตินานพ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงสุนทรี จันทนุภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงสุนิสา กำจัดภัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขบัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ อินโอภาส
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงนิติดา พ่อค้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ เฉลียวไว

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงมาริสา สำราญดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงสุนันทา ปอมกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายณัฐพล ไชยศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายพีรวิชญ์ ปานะโปย
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายพุทธิพงษ์ เรืองสุขสุด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๓

นางสาวสุกัญญา งามทวี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กชายอำพล เฉลียวศิลป
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายไกรศักดิ

์

หล่อขุมทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กชายนาวาธร หาญนอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ปยไพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กชายวสุพล ใยแดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กชายตรีภพ ปยะไพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กชายเอกราช คลังประโคน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กชายสุริยา ภูมิคอนสาร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงภัทราวดี ประไวย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงพัชรพร ศรีจันทร์แจ่ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงสุวิชาดา คิดดีจริง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงสิริณภา ทองพูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงรินรดา ประชุมฉลาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงหทัยชนก จิตรเอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงใบพลู ตะลาโส
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงชุติมน ชาวนา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงนภัสสร ศรีจุดานุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงพรพิมล มีชัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงวิลาสินี ประไวย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กชายธันทิวากร ปุนเรศน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษร ซูโอมากิ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กชายปยวัฒน์ ไม้จันทร์ดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หฤทัยถาวร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กชายสุพศิน สำหรับชือ

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กชายติณณภพ สุดยอดสุข
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงญานิศา ศิริ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงเกวลิน ลำดับมาก
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงอรสา ศรีเครือดำ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงอินธิรา นามลักษณ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงสุภัสสร ยอดชิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี พันธสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายพีรัชชัย สุระถาวร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายวาณิชย์ สุดสัมฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายวิรากร ชาญเขว้า
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงธนาภา โพธิแก้ว

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงปภาดา หยกรุจิ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงวรรณพร ลวงศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กชายธนภัทร หัสแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงฐิติกา สุวรรณโฮม
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงธิดารักษ์ เจริญแสนสวย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จงเกิดดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กชายมงคล สุขสะอาด
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงขวัญหทัย ขุนเพียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงรินโญ แก้วปลัง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงลลิตา ขาวงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงขวัญชนก วรรณทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงพิมลัดดา เจียมทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงปณทิดา วาปทะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงผกายดาว นาคสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงชาลินี สมบูรณ์การ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงปภัสรา ผูกดวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงมาริษา ผูกดวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กชายชุติพงศ์ รองพล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กชายธนทัต จุดาบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กชายชนะศักดิ

์

ศรีจุดานุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กชายภาสกร ผูกดวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ จารุธาดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กชายสิทธิพร สำหรับชือ

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กชายสรายุทธ ประชุมฉลาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายอานัส ประชุมฉลาด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กชายภัทรพล ใจพินิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กชายณัฐภัทร บุญเริม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กชายธนกร เหมาะตัว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กชายภานุพงษ์ กายดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กชายฉัตรมงคล ประการะถา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กชายพัชรพล หนูสวัสดิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ กอรปกิจงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วิชุมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กชายธีรเทพ ศรีเครือดำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กชายสเรนเทพ ยอดศิลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงกัลยกร แก้วนะพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงธิญาดา สอนดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ สกุลนาค
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กชายวุฒิภัทร ใจพินิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ ดุนดียิง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงปภาวี หอยสังข์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๒ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ลอยทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ผูกดวง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสนุชัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงพรรณพร แก้วทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงชาลิสา สุริยะธน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กชายพรมแดน วันทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีชนะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๗
เด็กชายกฤษณ์อัษฎา ศรีทองสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กชายกรกฏ พิทักพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาท วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา จงพินิจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ หงษ์ทองรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายศุภกร จะชวนรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กชายปรัชญา โพธิสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงลัดดา วงค์แปลก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงอภิญญา สำราญใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงศศิภา จุดาบุตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงชัญญานุช ประไวย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ฝอยทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงยุพาภรณ์ สมานผิว
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงพิมญาดา สุขแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กชายกันทรากร ได้ทุกทาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงสุชาวดี ทวีพูน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงต่างใจ นิลโนรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงสุนิภา สีดาชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายชยุตพงศ์ มีมาก
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กชายภัทรพล สังสมานันท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงแพรวา โพธิปสสา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงมนทกานต์ อินฉ้วน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงยุภาวดี คงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงนารี ดำเนินงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๑

นางสาวศิริมา มีอ่อง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๒

นางสาวสิริพร ตินานพ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงชุติมา จันทร์แก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๔

นางสาวพิมพ์นิภา มณีนวล
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๕

นางสาวมะลิ ศรีตะวัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงศิราวรรณ์ สมใจเรา
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงจุรีพร พอกสนิท
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๘

นางสาวอรัญญา ใจงาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงพรนภัส สงเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๐

นางสาวพรพิมล กมลบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๑

นางสาวพัชรินทร์ ดีพาชู
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๒

สามเณรณัฐวุฒิ อาจหาญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๓

นางสาวอินทิพร โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ โสพิน
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กหญิงเปรมจิตร์ อักษร
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงอารยา โปยทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงปยะภรณ์ กลอยผักแว่น
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงพรชิตา ชาวนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๕๙

นางสาวแก้วขวัญ สายตะวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายอัมพร สุขศรีเด่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงสุนิสา เพ็งพิศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กชายภูวิศักดิ

์

จบหล้า
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๓

นางสาวนาฏสุดา ธรรมครอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๔

นางสาวปวีณา จันทร์ดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๕

นายศราวุธ สุภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๖

นางสาวบุญญาพร บุญญัติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๗

นางสาวรัตนาวลี บริรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๘

นางสาวเพชรนภา เพ็ชรใสดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๖๙

นางสาวเพชรวิไล เพ็ชรใสดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๐

นายทวีสิน สุวรรณดำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๑

สามเณรสุวิทย์ เรืองสุขสุด
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๒

นางสาวขนิษฐา กระแสโสม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๓

นางสาวปานตะวัน วังคะพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๔

นางสาวจุไรรัตน์ สุดใสดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๕

นายสมพงศ์ กระแสเทพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๖

นายศุภวิชญ์ พงษ์สุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๗

นางสาวจุฑามาศ สนธิวา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๘

นางสาวกรรณิการ์ สำราญสุข
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๗๙

นายวัชรินทร์ แขกกลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๐

นางสาวปนัดดา ซุยพรม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๑

นางสาวปรารีญา ลือขจร
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๒

นางสาวฉวีวรรณ ลอยเลือน

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๓

นางสาวเทวิกานต์ โสพิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๔

นางสาวจุฑามณี พอกสนิท

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๕

นายสุทธิศักดิ

์

ยิงเชิดดี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๖

นางสาวปราณี เปนเรียบร้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๗

นางสาวบุษบา บัวเมืองเพีย
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๘

นางสาวสลิลทิพย์ เรือนไสว
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๘๙

นางสาวเจนจิรา ทัดแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๐

นางสาวธิดารัตน์ ใจงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๑

นางสาวอาทิตย์ติยา เมินดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๒

นางสาวศศิประภา ศิริ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๓

นางสาวอังคณา จาบกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๔

นางสาวอริยา เชือจันทร์

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๕

นางสาวจิรพรรณ จันนุบิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๖

นางสาวอารียา สาขะยัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๗

นางสาวปยะดา เชืองาม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๘

นางสาวศิริวรรณ แจ้งกระจ่าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๐๙๙

นางสาวสุขิตา อวนศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๐

นายสุรเดช สุขเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๑

นางสาวเจนจิรา ละม้ายนิล
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๒

นางสาวสุวนันท์ คงยิงหาร

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๓

สามเณรวิชาญ ดอกโสน
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๔

นางสาวกมลพรรณ บุญเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๕

นางสาวญานิศา สัตปานนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๖

นางสาวสุชาวดี สดใส
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๗

นางสาววัลย์นารี สุขดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๘

นายศรชัย สำราญสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๐๙

นางสาวสุปราณี เสริมแสง
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๐

นายวรรณธร ปานทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๑

นางสาวจีรนุช ยิงเชิดดี

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๒

นางสาวสายธาร จันทร์มาลย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๓

นางสาวกนกพร พิศเพ็ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๔

นางสาวกฤษณา ซึรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๕

นางสาวกนกวรรณ สะเทินรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๖

นางสาวยลดา สำราญสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๗

นางสาววริศรา ศรีแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๘

นางสาวเพชรี คิดนุนาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๑๙

นายพสิษฐ์ หมืนพะโกดดี

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๐

นางสาวดวงฤทัย สายสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๑

นางสาวศิริภา ประจบดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๒

นายเจตริน เสาใย
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๓

นางสาวสุวรรณดี มานิชย์สาร
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๔

นายกำพล นุ่มปนปก
๒๒/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๕

นางสาวนำฝน ประสารรส
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กชายฐิติพงค์ บุตรเทศน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงบุณณฎา สิงห์ด้วง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงนันทวดี สุดอุดม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กชายคณธัช นิลล้อม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กชายวีรวัฒน์ ใจเทียง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายเขตมงคล วิธีดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงธนภรณ์ แต่งยอนรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

โสติยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงยลดา แสวงสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงเบญจา พ่วงพี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงพีรดา พลอยพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ตอพิมาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงฉัตรติยา เสียงเพราะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงจิรภัทร์ เทือกทา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงอลิสา บุติมาลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงดวงดาลัด โชคนุ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กชายจีรทิปต์ ปยะไพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กชายศิวัช นิลสุวรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายนาภวัฒน์ เหมือนสวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กชายธนกฤต ขอจงดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายปฐวี พ่วงงามพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กชายพันกร ใยแดง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กชายปริทรรศน์ ปาปะไพ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กชายสิตินนท์ สุดยอดสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กชายศิวานนท์ ยงยิงยืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ กำจัดภัย
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงพัชรพร ยอดลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สมปอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๔
เด็กหญิงประกายเดือน

จันทร์นวล
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงจันจิรา เพลินพร้อม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงภคพร สุดเส้นผม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงพีรดา บุญทรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงธนัญญา นกทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงกวิสรา สมปาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงนภัสสร สงึมรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงชนากานต์ ปยไพร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงกมลฉัตร เรืองกระจาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายรัฐรุจน์ เจริญสินทวีโชติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กชายสิทธิจักร ดาทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กชายธรรมสรณ์ เสนาบูรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงจิดาภา ศรีจุดานุ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา ตรงใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงจารุกัญญ์ นิวทอง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงลลิตวดี เค้ามูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กชายบุญญฤิทธิ

์

สุริยงคต

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายอรรฆพร ขอจงดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กชายสรวิศ เสาะสืบจบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายอรรถพร รักษาศีล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงสุธีมา ประเสริฐ์สังข์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงเบญญาภา สุดใสดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงปราณปรียา ธูปหอม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กหญิงนลินี จันทสมบัติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงไพลิน ลายสนธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กหญิงกิตติยา ฉวีทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงทยิดา สุดเส้นผม
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงนิชา ติราวรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงสุรีย์พร ศรีโพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงรสริน เพ็งแจ่ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุเทน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๗ / ๔๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายพีรณัฐ ประกอบศักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กชายชินาธิป
พัฒนพิเชษฐพงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แซ่ฟุง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงฐิตารีย์ บำรุง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กชายตะวัน หล่าอุดม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงกัญนิกา สาขาจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงอภิสรา คงตน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงจุฑามาส สมานทรัพย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงมัณรยามีน สุพัฒนโยธิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กหญิงวรรณา ศรีจันทร์แจ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงจิรัตติกาล ปลายด่วน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงรัตติกาล สีจันทึก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ วิลาพงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กชายธนเดช มามีใย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงสุรัสวดี ยงยิงยืน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงจิราวดี นานประโคน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงวงศ์สิริ สุขแสวง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กชายอัครพล กรีทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กหญิงพัชนีกร ต้องถือดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กหญิงอินทิรา สุขจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงเพลงพิณ ยิงเจนจบ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กชายประเสริฐ บุตรเงิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กชายเฉลิมชนม์ กาดำ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กหญิงปภาวรินท์ ต่วนจะโปะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กชายทักษ์ดนัย สำราญสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงสุทัตตา สมนิยาม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญมณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายพงศภัค อินทบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กชายภควัฏ มุละดา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แสนพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงกัลยกร บุญเปลียน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กชายสิทธิชัย ลำดับจุด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กชายเกียรติยศ ระบือนาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงพรชิตา คำเล็ก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงศศิกมล กระจ่างจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงกฤษณา ศรีแสง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ห่อชือ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงญาณิศา ยังวัล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายวริศ ยามพูน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายชาวิช ปงจุลัด
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงวีณา ทิมขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กหญิงเกษกัญญา อยู่ยิง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายภูริพัฒน์ มุ่งหมาย
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา พลคะชา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงวิลาสินี ตินานพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กหญิงอรวรา กงแก้ว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงสิริโสภา เรืองชัยภูมิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงณิชนันท์ พ่อค้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พินิจดวง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๔
เด็กหญิงแซมซาร่า รูจ

เคอร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๕
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ ต้องถือดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบเพ็ง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กชายรพีภัทร แสนภูวา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สุรินทราบูรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงมาริสา ทองเจือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงกัญญาพร เทพสุวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายจิรวัฒน์ อาจหาญยิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กชายตรีพิทักษ์ คำทอน
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กชายภานุรุจ หาสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงเกษราภรณ์ เสาะสนธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงปยะวรรณ เหิมฮึก
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กหญิงวิมลศิริ บุญรอด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เลียมดี

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร วัดสุวรรณวิจิตร  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ กลำสระน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุ้มดีไวย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กชายเกษม ลายพยัคฆ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ เห็นทัว

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายพากเพียร คิดดีจริง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กชายสิทธิโชค คิดดีจริง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายใหม่ เหมือนพาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๗๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กหญิงเกียรติสุดา อุราฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงธัญญารี พิมพ์เงิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กหญิงธิชากร แจ้งสว่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สำราญสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายกฤษฎา ไข่สังข์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กชายชัยยุทธ ชูชืนบุญ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กชายอาทิตย์ บุญประถัมภ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงฉัตรสุดา บินรวดเร็ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงณัฐพร รัตนวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงมรกต เจริญชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงวิภา ต่างประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงวิภาวี ใยแดง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยพิมพา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ งามเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สัญจรดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายไตรรัตน์ ใยแดง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ก้านทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กชายมณฑวรรษ หรรษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กชายโยธา เสาใย
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายวชิรวิทย์ จะแรมรัมย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กชายศรเงิน ชรากลาง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๖

นายวิกรม ยอดเสาดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๗

นางสาวกรรณิการ์ โสวพรรณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๘

นางสาวนิสา สุขลิต
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงปนัดดา เกิดชืน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๐

นางสาวรจนา สุดยอดสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๑

นายปรัชญา กมุติรา
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๒

นายภาคภูมิ ธานีพูน
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๓

นางสาวมณฑิรา โยธินธะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๔

นางสาวสุนิสา เสาว์ใหญ่
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๕

นางสาวอภิญญา เชียวรอบดี

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๖

นางสาวอภิญญา ประสมสุด
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๗

นายสุทธิชัย สุวรรณทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๘

นางสาวธิดารัตน์ สมนิยาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๘๙

นายธีรวัฒน์ หรรษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๐

นายสมพงษ์ สำราญลำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๑

นายชัยณรงค์ คิดดีจริง
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตาเบาวิทยา วัดตาเบา  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายสมพงษ์ สะหุนันท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายธีรภัทร ผิวจันสด
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายสุวราชย์ ลายสนธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายภวดล สุขลอย
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายรัชนาท สุรสอน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงช่อผกา บุญทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กหญิงอัญญาทิพย์ ศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงสุชัญญา สะหุนันท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กหญิงพิมพ์วิไล ทรงสมมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงชนาภา พงาตุนัดถ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงนภัสรา ปญญาเฟอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงเกวลิน จอมเกาะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงนงนุช วานิยาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงมุตฑิตา แย้มลออ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญทวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายธีรเดช เพราะดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายธนายุต อินต๊ะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กชายพงษ์สิน บุญไธสง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ประวรรณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงเจนสุดา ต้องถือดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงนันทินี ณ วงรัมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงเอมิกา ทองรอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงกัณทิมา จันดา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงชลกร กลีพัด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงสุมิตรตรา แก้วประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงขวัญพร แสวงสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงณิชกานต์ สุระศร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงสิราวรรณ วิชายง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงชนม์นิภา สมใจเรา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงกมลชนก สมปอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กชายณัฐภัทร หม่อมประโคน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กชายณัฐวัตร หม่อมประโคน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กชายฤทธิศักดิ

์ ์

ปลายด่วน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายภูริพัฒน์ โกเมศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กชายวัชรพล ทับกอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กชายจักริน สืบสี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กชายอภิศักด์ มีงามดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงปวริสา สุลินทบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงกมรวรรณ บุมาพรหม
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ เอียมสะอาด

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงจิตเมตตา เนืองแก้ว

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายขจรยศ ฉลาดแหลม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายชนันท์วิทย์ มังคำมี

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายนรากร เสาสูง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายกาลัญู ปานะโปย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กชายสรรธวงค์ จงยาว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กชายอิทธิพล นนทะพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กชายพิริยะ ริมงาม
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงกนิษฐา สินมาก
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงสิริกานต์ ปุนประโคน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงวรพนิต วิชายง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงกัลยา สะหุนันท์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงสุธิดา บุญประสิทธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงโชติรส สันติกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กชายอาทิตย์ นิลจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กชายกีรติ ผิวสร้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กชายผดุงพล ทาหอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายสมชาย สะบู่รัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายจิรพล ปญญาเฟอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายวิศรุต จินราช
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงปานัดดา วรรณทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงรดา ปลายด่วน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร เปนพุ่มพวง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงกันยารัตน์ ทัดปอย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงอัจจิมา ปญญาเฟอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงบัญฑิตา บุราคร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงญาณิศา แลงล้อม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กชายขวัญชัย แวนวิเศษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กชายนครินทร์ ทรงสมมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงสุชานุช ล่องพริก
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงพิจิตรา กลีพัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กชายอาคม เพราะสวน
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ สิทธิชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงฑิฆนีย์ สายดำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงช่อฟา บุญทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิลหุต
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สืบสวน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ศรีพรมทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กชายพลากร คลองตรง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายทศวรรณ ปลายด่วน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงปนัสศิตา ลันพูน
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงนริสรา วนมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงลาวัลย์ ขันโคกกรวด
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงสุพรพรรณ วรรณทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายวิรชัย ประสงค์สุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายจิรายุทธ สอดสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงสุรีพร อัคนิโรจน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายบัณฑิต รีบเร่งดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายภควัต กะประโคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กชายธาดา วรรณทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายบุญมี โจนประโคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายธนชิต สุขลอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงสวรรญา จงยาว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงศศิกาญ พะงาตุนัด
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายภมรกฤษ สิมวิเศษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กชายสมาน สุดใสดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายทินภัทร ทวีฉลาด
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงชนิตา ทองวิจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงสุวภา ยอดเครือ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงขวัญกมล สุภผล
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กหญิงปยวรรณ พันสนิท
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วิชายง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงภาวิณี ดีตลอด
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๓ / ๔๒๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงติรัตน์ตา นิราศโศรก

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงสุภาพิน ปญญาเฟอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กชายอานนท์ สังข์น้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงอริสา ผาสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร์ ยิมสร้อย

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงภัทราวดี สุระสร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงพรนิตา บุญอยู่
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๒

นายณัฐพงษ์ วรรณศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา วัดราษฎร์เจริญผล  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงกาญจนา คุชิตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบกระบือ วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงขวัญจิรา สุขแสวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบกระบือ วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กชายวีรภัทร จินดาศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบกระบือ วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ หมันยืน

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบกระบือ วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงจิราพร วงระคร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงธิติมา สืบเสาะจบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงณัฐิยา สุขล้อม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายชาญชัย ฤกษศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงอารียา ประสงค์สุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล แสงทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เม่นชาวนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงสมจิตร ศรีเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงอาทิตติยา ปานทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองสุขสุด
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บูรณะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงนริษา พงษ์พันธ์นา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงปยะพร พลรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จันทะมาตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายกนกพล ปรากฎเกล้า
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายอธิวัตร์ เหมาะกลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีเพชร
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๔
เด็กหญิงประกายดาว ศรีเพชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงวนิตา สุขแสวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กชายพทธพล จินดาศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๗

นายภีมเดช ยองใย
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๘

นายจักรพันธ์ ศรีแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กชายสุริยา โยงรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๔ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กชายภัทรพงศ์ พันธุ์เสน
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายอนุชา ไชยมาตร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกูน วัดโคกสะอาด  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุขสาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กชายณัฐพงค์ เพลินพร้อม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงพณภา ศาลางาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายไชยวัฒน์ ประไว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ สมปอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา สมานผิว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน สำราญลำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงจิดาพร รัตน์เมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงฐิติพร เพลินพร้อม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กหญิงดวงกมล พลชำนาญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงสุธิดา คำคุย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงสโรชา ทองดีนอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงกัลยานี วงค์ทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ ยงทวี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงเยาวเรศ น่าชม
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงวรรณภา สำราญดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงสายสุดา สำราญดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงสุมิตรา โคตะลุ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาวร วัดตาวรตาเมาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงชฎาพร ศิริม่วง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระวัน วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงฐานนันท์ เฉิดเมืองปก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก็วล วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงสริมน ระเบียบโพธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก็วล วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงศิรประภา ต้องถือดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก็วล วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายธัชไท มิตร์วงษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก็วล วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายชนะภัย พากล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายสิทธิพร พิลาศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายวีรชัย บรรเริง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายสุชานันท์ แก้วใส
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายสมรักษ์ วันนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายนพรัตน์ มวงประโคน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กชายเมธา จำนงมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงกาญจนา นารี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงปาริชาต น่าชม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงพิยดา สียางนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๕ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงศุภิสรา ดวงเด่นฉาย
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงดวงกมล ฤทธิสำอางค์

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กชายสราวุฒิ พากล้า
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กชายณัฐพร ตุมจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงเกศกนก วงศ์พุทธา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงอวัสดา ดวงเด่นฉาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กชายวีรวัฒน์ บรรเริง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงธัญชนก อินเนตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงมุธิดา ตะลาโส
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กชายเอกศิลป ประจบดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลังโกม วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายเทียนทอง ศรีพรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงธัญทิพย์ กระแสโสม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงปทมาวดี บุญญัติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงเพียงพอ ถือชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายชนาธิป สุขเกิด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายพูนศักดิ

์

ได้ไซร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กชายนพรัตน์ ก้อนนาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงอุษา สุปรัยธร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ ใจกล้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงพรทิพย์ สมนาม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงสุภชา อาศัยเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงวราภร สัชชานนท์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงสมฤดี คงยิงหาญ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงกมลชนก สายรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงอาลิษา กลินจันทร์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ วัดปาห้วยเสนง  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ คงยิงหาญ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงนัชธิดา จันทร์เทียน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงยุพา คงยิงหาญ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงหยกผกา กะทิศาสตร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงปนัดดา อาจยิงยง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงรวินา ลอยเลือน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงลลิดา อินทร์งาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงวิมุกตา ดาศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กชายพีรภัทร์ สุทธิสำฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กชายวีรวัฒน์ จันทร์เทียน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๐
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ประคดสคน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กชายศิริชัย เชิงชูดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กชายสราวุฒิ คงยิงหาญ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กชายอรรถพร อาจยิงยง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงนภาพร กระแสเทพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงปยะดา ดูแปลกดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงพนิดา ลานตวน
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงภัทร์จิรา นิเลปยัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงสิริมา บุญมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงสุวรรณา สิทธิชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงอทิตยา แจ่มใสดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงนวลนภา บุตรเทศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงจิตตา คงยิงหาญ

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงสุภัสสร จรลำโกน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงลลิตา เคนท้าว
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงอลิสา ไกรเพท
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสกกอง วัดพระชีบัวแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายเอกภพ ทองอ้ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงปาลิตา แสงสันติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงพิชชาพร สะอาดเอียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงพิยดา จำนงมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงวรรวิษา สุดอุดม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงวิมลกานต์ พร้อมพรัง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงศรัญญา ธชีพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๓
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

สะอาดเอียม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงจันทมาศ ขจัดโรคา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายเพชรกล้า เพิมผล

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายภัทรชัย ตุ้มนอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

มิตรมาศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทวีเกิด
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ คลายโศก
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงพิยดา เก้าประการ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงยุวดี เชิดสี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงวรรณศิลป คำนึงคง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงศิรินภา ได้เปรียบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายสุธี สุกดาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีตะวัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงณัฏฐิชา เจนรอบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงธันยพร เชิดดอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กหญิงธินัฐดา นาฬเกร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทองใสศร
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กหญิงบุษยรัตน์ เอ็นยอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงปทิตตา สมานรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงพรวลัย บุญเสร็จ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงศิรินภา โสภิณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงสุนันทา แก้วโบราณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงสุพิชฌา บุตรวงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กหญิงสุภาวดี ศิริภักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงอินทุนิพา สีทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๘

นายศราวุธ สกุลนาค
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กชายเจษฎา สุดอุดม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กชายธนาพล นพพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กชายนราธิป ชุ่มสูงเนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กชายปรเมศร์ หายทุกข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กชายวุฒิชัย เจ๊กนอก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กชายศรัณย์ สุตลาวดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เฉลียวฉลาด
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กชายสุขสรร ศรีตะวัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเลียง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ เสาวลัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กชายอภิสิทธ์ แย้มชู
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิโรจน์รัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงจันทร์จรัส พรมนิตต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงจิรวดี กัวมาลา

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูเนือนิม

้ ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงชุติมน ภูสูง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กหญิงธนียา แหวนแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงปณิฏฐา โกสีนาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงปาณิสรา กำโพธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงปยะดา นพรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ หนุนเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงยุวธิดา ลาสระคู
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงลลิตวดี บุญทัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงวนิดา สุดอุดม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงสร้อยฟา สุขวัตร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายชาคริต เลิศไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายชินวัฒน์ นึกมัน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายณัฐติพงษ์ ลาภขวัญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายภัทรากร ผลพูน
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายภัทรพล นาสันเทียะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายวราธร ศรีเคนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กชายศิริศักดิ

์

วิชัยกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หมายศูนย์คำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กชายอนุชิต สมัครสมาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงขนิษฐา ชุ่มสูงเนิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงจันทมณี จันทร์สอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงชลลดา เก้าประการ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงทามารินต์ สำราญกาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนเพือน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงบัณทิตา สุขทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงพิชาภรณ์ แสนสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงรติมา งามพรหม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงศิวาพร เข็มเอียม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงศิริกานดา ไกรศร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สะอาดเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงสุนิษา เท่าโคกกรวด
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงสุพิชชา เหมาะหมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงสุลาวดี สมปาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงอนันธิดา สระแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายธนพนธ์ ทองรัง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงวิภาพร ปะทะทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๐

นายกิตติพร บุญทัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายเกรียงไกร ยามประโคน
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๒

นายปรัชญา ชนะภัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๓

นายภูมิบดินทร์ ทรงฉลาด
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๔

นายอภิเดช จันสิงห์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๘๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๕

นางสาวณัฐนรี วัฒนารุ่งเรืองกุร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๖

นางสาวปนัดดา ใจกล้า
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๗

นางสาวสุภาวดี ตรงตามคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๘

นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๐๙

นางสาวอภิรดี บุญเสร็จ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๐

นายชัยยงค์ สำราญกาย
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๑

นางสาวพรนิดา แสงเงิน
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๒

นางสาวภัทราภรณ์ งามพรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๓

นางสาวสุภัสรา กรมธนธรณ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๔

นายปตุรงค์ ทนงใจ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๕

นายวีรยุทธ จันทร์อ่อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๖

นายสายนที พจน์ฉิมภาลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๗

นางสาวกนกวรรณ เปรียบยิง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๘

นางสาวกาญจนา ชุ่มสูงเนิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๑๙

นางสาวเกศินี เมินดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๐

นางสาวฌิชา เดชะผล
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๑

นางสาววรรณิตา สินสร้าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๒

นางสาวสุพัฒน์ ประชุมฉลาด
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๓

นางสาวอัมพรรณ ชมเมิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๔

นายชลชาติ พูดเพราะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๕

นางสาวรสริน หะพรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๖

นางสาวรัตติยา นามเขตต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงโศภิตา พลรักษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๘

นางสาวสุพิชฌา พลรักษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๒๙

นางสาวอรปรียา มีแบบ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๐

นายภานุพงษ์ เจนรอบ
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๑

นางสาวกันนิภา ทับทิม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๒

นางสาววรัญญา เพราะคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๓

นายจักรพล จันทร์อ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๔

นายณัฐภูมิ เมินดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๕

นายธีรศักดิ

์

มิตรมาศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๖

นางสาวกันยา ใจเปนชาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๗

นางสาวจุฑาภรณ์ น่าชม
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๘

นางสาววรัญชนา ชาวนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๓๙

นางสาววาสนา ตะลาโส
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๐

นางสาววิภา ประเทียงใจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๑

นายอดิศักดิ

์

เพ็ชรใสดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๒

นางสาวสุภาพรรณ จันทร์สอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๓

นางสาวปาริฉัตร แก้วหนองปง
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๔

นางสาวฑาณุมาศ ใจกล้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๕

นางสาวมัณฑนา อาศัยเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๖

นางสาวพิมพ์ประไพ พิมเลขา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๗

นางสาวสมหญิง สร้อยจิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๘

นางสาวเอกนรี ระย้าทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๔๙

นายจาตุรนต์ เจนขบวน
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๐

นายจิรวัฒน์ สุดอุดม
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๑

นายเชษฐา เสลารักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๒

นายชิติพัทธ์ นพพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๓

นางสาวจิรพิณญา อินทร์แปน
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๔

นายพรพิชัย ทองมนต์
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๕

นายวุฒิพงษ์ แรงจบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๖

นางสาวอุทัยวรรณ ดีพาชู
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๗

นางสาวนิตยา เกรียงวัว
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๘

นางสาวปุยน่น กิริยาดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๕๙

นางสาวภณิดา หนูประโคน
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๐

นายธราเทพ ระย้าทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๑

นางสาวอินทิรา สำอาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๒

นางสาวมีนา เปรียบยิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๓

นางสาวลักษณา ศรีสวรรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกยางวิทยา วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงมินตรา นามวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะดาด วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กชายอภิสร ทาทองสี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงวรดา สุดจำนง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงจิราพรรณ จันทร์ปรุง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายพงศ์พณิช ดีพาชู
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงกุลธิดา ชาบุรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงจรรยารัตน์ สุกดาว
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงสุภัสรา สินสร้าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงภัทราวดี จบหล้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงวรวรรณ กิงจันทร์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจบก วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กชายกิตติพันธุ์ เมินดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายก้องภพ แจ่มฟา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงอรปรียา ห่อทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงสุนิตา จงมีศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงญานิษา ศรีทองสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายราเชนทร์ ประชุมทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

แรงจบ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธ์แก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กหญิงณัฐวรา สิงห์สาธร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงธัญชนก ต่อดอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงภัทราวดี ปแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงศิรประภา ยิงเสมอ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวายซอ วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วระวัง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กชายธัญธร เมินดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายศักดิชัย

์

เพ็งแจ่ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กชายธนกร ยืนยาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายกฤตนัย พุ่มพวง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กชายพิชาภพ บุญเพิม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายโกมุท โฉมใส
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กชายพงศกรณ์ รูปเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงกมลนิตย์ ดวงประทีป
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงพิชญนันท์ เพ็งผ่าน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงบุศรินทร์ จันทร์อ่อน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงพรพณา หมันเขตกิต

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงกนกรดา เทานิล

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงลักษิกา นิตย์ปลอด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายธีรเดช คำวิชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายกิตติภัทร์ ดีพาชู
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายอนล ทองสอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กชายธนวัตน์ สุดอุดม
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองเอียม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายภูวรินทร์ เฉลียวฉลาด
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กชายอมรชัย เพ็ชรด่านเหนือ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กชายธนชัย เปรียบยิง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กชายธีร์ สาคาน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงวริศรา เพ็งแจ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงกันฤทัย ต้องถือดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กหญิงวริษา เพ็งแจ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงปนปนัทธ์ สังสมานันท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ สกุลพรหม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงสิรินดา สุดอุดม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ เสาประโคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กชายจักรกฤต เพ็งแจ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์อ่อน
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงปาลิตา รองสรรค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กชายธีรเมธ มันไทย

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กชายศราวุธ โจมกระโทก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายวุฒิพรชัย เมินดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กชายพงศกร บูรณจันอ่อน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กชายนพเก้า ธัญญเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กชายอาทิตย์ ศรีจุดานุ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กชายฐิติศักดิ

์

แผนชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงสุพิชชา ดาชัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ศรีสำอางค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงสรัลพร ทูลดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงศศิพร เมินดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงเรนู ชมเมิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กชายณรงค์ชัย แสนยะมาตร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กชายนันทภพ จันทร์คืน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรชุมแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายปกรณ์ เหลาทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กชายสรยุทธ จันทิมาลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงสายณิการ์ จันทมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กหญิงศศิวรรณ สกุลพรหม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กหญิงณัฐพร ดาทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงปาลิดา เมินดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงอังคณา เสาประโคน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงเยาวนิตย์ บุตรเทศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี แจ้งไพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๓

นายหัสวรรษ แก่นดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กชายอนุชา ขาวเงิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายสรวิชญ์ บุมาพรหม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เสาวไลย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงจิติมา มีบุตรดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงสุณิสา จันทร์อ่อน
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กชายอัครชัย เพ็งแจ่ม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำวิชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงสุชานาถ บุญเสร็จ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กชายวารินทร์ เมินดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงนลินรัตน์ พอกสนิท
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงศรัญพร บูรณจันอ่อน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงนันทกานต์ เห็มสุวรรณ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๖

นายพลศธร วิเชียรเทียบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๗

นายมนตรี อ่อนสมบัตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๘

นายวสิน ดีพาชู
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กชายจาตุรงค์ ดีพาชู
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ นพพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ประชุมฉลาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายสุรศร ชุ่มสูงเนิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กชายธีรภัทร ชุ่มสูงเนิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงนนทพร ดีพาชู
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงณัลทิกา ดีพาชู
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ลิมาตร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงสุดา โจมกระโทก
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงนำฝน แสนยะมาตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงอาภัสรา สุวรรณไชยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรินทราวารี วัดคฤห์ภูมิกาวาส  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ แจ่มฟา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงพุธิตา เรือจำปา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๒
เด็กหญิงวรรณธนาพร

หอมหวล
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงจุฑามณี เชือมรัมย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายเอกลักษณ์ จันทเขต
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กชายอาทิตย์ กลินรอด

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กชายทวีวัฒน์ บุตรดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กชายศราวุฒิ แก้วย้อย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กชายปริวัฒน์ เทระวงษณา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กชายฐิติ สารเพชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์กลาง
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ สำอางค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ นามเวช
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงนุชศรา สุขสังวรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงศศิวิมล รูปคม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา สายกระสุน
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงวริษา เนินพิมาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงจุฑามณี ยวงรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงพนิดา ขันอาษา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายพีระพัฒน์ ทีงาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงวรรณนิศา บรรลือทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงหรรษา สิงห์เนตรนอก
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีดางาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กชายธนพล นิวรรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กชายนนทพัทธ์ นิลจำรัฐ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองประ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงนฤมล สุขบรรเทิง
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงอรอุมา สัตตารัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ พ่วงสมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงฤทัย แคล้วคลาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงชลธิชา แก้วย้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงกิตติญา ทนทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ศรีคำภู
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงสุธาสิณี สุขเลิศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายกันต์ เครือยา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายวีรชน ทองเทพ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กชายศิวกร วงค์วัง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงสุชาดา สาระคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ กงแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงชลธิชา ปูแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงสุณิสา ดวงใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงพรพิลัย แก้วกอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทวนทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายสุริยัน เสาะสืบงาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายพากเพียร ศรีดางาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กชายธีรภัทร์ ผนึกดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ผสมพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงตรีกาญจน์ สดมสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายเทพณรงค์ ประเสริฐศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กชายสุรชัย ยอดสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงคีญาภัทร หอมจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงมุกดา จันทวิเศษ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงสุภาลัย คำแหง
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงอินทิรา น้อยถนอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงสุชานาถ พันมหา
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กชายพีรพัต พันธ์ศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวันเจริญสามัคคี วัดสุขุมาลัย  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กชายกฤษฎา สุขลอย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กชายเจษฎา โสนาพูน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กชายสิวะ เชยชม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ทองวิจิตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงจินธิดา ตาธิกา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมพ์จันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงนันทิตา ทองประดับ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงนิตยา เจาะดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงมุทิตา นามเขตต์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กหญิงศศิภา ตะลาโส
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กหญิงโศรดา เสาประโคน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กหญิงสาวิณี เชือจันทร์

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ ก้อนทอง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายธนาธิป หาญนึก
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายภานรินทร์ บุญโจม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายวิศรุต นับงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กชายศรเพชร บุตรสาลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ จิตงาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงชุดาพันธ์ เรืองฉาย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงนันทินี ทองประดับ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงปลายฝน พวงวอน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงมาริสา มีเรือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงศศิธร นิลแท้
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงสกุลทิพย์ ใจมนต์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๖ / ๔๒๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงอภิญญา สุวรรณดำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงอลิสา บุญอยู่
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กชายณัฐพล คงสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรืองฉาย
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กชายธนโชติ พยุงเกษม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุวรรณดำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กชายเอกรินทร์ ศรีกระโทก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เกลาเกลียง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงวรัญญา มิงสุวรรณ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองประดับ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงมินตรา ดวงเวา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กชายศราวุธ แก้วลอย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ศักดิอุบล

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กหญิงญาณิศา คงทวี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กหญิงวัญวรี มีอ่อง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงอารดา หงษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงอารยา สองขุนทศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงสุพรรษา วรไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงจันทิมา โสนาพูน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายไกรวิชญ์ คงทวี
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงตะวันณา สินวรณ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงปยมาศ ทองประดับ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงพรรณวนา จานิกร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงชมพูนุช ปะทะทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ แก้วรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงกัญติมา สกุลเตียว
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงจิรประภา ธรรมขันตี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงพิยะดา ดำเนินงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงศิวพร จันทร์แดง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๗๙

นายวรวุฒิ สองขุนทศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๐

นางสาวสุภาพร ไกรษร
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๑

นางสาวอรญา ลำดับจุด
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๒

นางสาวสุพิชญา ปะโพทะกัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๓

นายธนาวุฒิ วรรณทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๔

นางสาวกรรณิการ์ สายบัวแดง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๕

นางสาวจิตรวดี แซ่โกย
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๖

นางสาวจีราพร เงาทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๗

นางสาวจุฑามาศ บุตสา
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๘

นางสาวมีนา แก้วแล้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๘๙

นางสาวกาญจนา เกิดเหลียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๐

นางสาวนนธิชา ติมานพ
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๑

นางสาวมัสยา บำรุงชีพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๒

นางสาวราตรี เหียมหึก
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๓

นางสาวพรรณราย ศรีจันแปลง
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๔

นางสาวสาวิตรี นิลเยียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๕

นางสาวสิรินยา ตนกลาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๖

นางสาวสุทธิกานต์ เชือเหิม

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๗

นายธีรภัทร ยงคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๘

นางสาวสิทธิรัตน์ ใจดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๘๙๙

นายพัชรพงษ์ บุญโจม
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๐

นายรุ่งโรจน์ ระบือนาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๑

นางสาวนภัสสร สุทธิธาดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๒

นางสาววัชรีภรณ์ ชัยชะนะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชือเพลิงวิทยา

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงสันเทียะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๔
เด็กหญิงจิตตราภรณ์ เติมงาม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กชายวรรณเทพ แสนขวา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชือเพลิง

้

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ มีสานุ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงเพชราภา มีกรรมสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงกัญญาภัค มารศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงณัฏธิดา งามเยียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กชายชาคริต ผลเกิด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กชายณัฐนันท์ เงียบประโคน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กชายสรยุทธ ช่วยพิมาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญอยู่
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กชายภาณุพงค์ วรรณทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายปกรณ์ คำโพล้ง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายปรียวัฒน์ ยอดเล็ก
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายคมเพชร กำลังสง่า
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ วิจิรัมย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงณัฐอนงค์ มงคลเมือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๐
เด็กหญิงสรรเพชชุดา เรืองเกษม

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กหญิงผ่องมณี สุวรรณทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงอาภัสรา สุวรรณดำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงสุภาวดี เจียมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงปยฉัตร สุปะเดิม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิกอง

์

วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงชโลธร ประไวย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สีสังข์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงนิดธิดา สุรศร
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา เรืองฉาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กชายชนะศักดิ

์

ใจหมัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กหญิงปฐมาพร ครองศิลป
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กชายอธิราช เสมอตน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กหญิงสุภาพร บุญเรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี วัดมุนีนิรมิต  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กหญิงอนุธิดา แจ่มจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงมานิตา ยิงเสมอ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูเงินช่อ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายปยะวัฒน์ ชะม้อยกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิลารัมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๘
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

ละม้ายวรรณ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายนภดล แก่นเดียว
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กชายพงศกร สีดาเลิศ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงอรอนงค์ นาคทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กชายอาทิตย์ บุตรนาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงปนัดดา เกษประทุม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หารศรีภูมิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ เจริญเชาว์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงตรีรัตน์ บุญยงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงสุจาริณี อุ้มดีไว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงสุชาดา อุ้มดีไว
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงนัดฐิดา พวงสด
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงนิตยา สายน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงอริษา อภิวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กหญิงนุชนารถ สร้อยมาลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๓

นางสาวศศิวิมล ชูศรีทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๔

นางสาวมนต์ธิรา สุปรัยธร

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๑๙๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๕

นางสาววรินทร สมนาค
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๖

นางสาวสุทธิวรรณ ประสารรส
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๗

นางสาวทวีรัตน์ สารเพ็ชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๘

นางสาวทิพากร มันยืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๕๙

นางสาวธารารัตน์ บุญเชิญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๐

นางสาวประทุมทอง จุดงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๑

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญสม
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๒

นายภูวดล ทองปลัง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๓

นายอนุชา สามาลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๔

นางสาวนิภาวรรณ รักงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๕

นายวัชรักษ์ ทองเกร็ด

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๖

นางสาวกมลชนก มณีศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๗

นายกิจติศักดิ

์

ลัทธิพรหมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๘

นายเจริญชัย พันธ์ุไพโรจน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๖๙

นางสาวกรรณิการ์ ห้องแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๐

นายวันเฉลิม แรงจบ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา วัดกันทราราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงญาดาวดี ส่องาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กชายภัควัต เกียรตินาวิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงกรพินธ์ บุญสม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทำนบ วัดบ้านทำนบ  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๔

นางสาวภาวนา แจ่มใส

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงกฤติยา วงษ์มี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงกลชล ไชยน้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ภูผา
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงกุลจิรา หลอดทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงจันทกานต์ เจือจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ดูเรืองรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงณัฐนิชา งามอยู่
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงธันยพร ดียิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา จิตณรงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงพัชราพร พิพัฒนสกุลวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร แม่นงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงพุฒิปรียา เดิมสลุง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงมัลลิกา แก้วฝายนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๘
เด็กหญิงมิเชล เฮย์เซล

เมียร์ส
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงวิชุดา อินทร์ตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงสิริยากรณ์ สีทน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๑

นางสาวนริศรา ลักษณะโยธิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๒

นายศุภณัฐ สูนชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๓

นางสาวธนาวรรณ บุญอุบล

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๔

นางสาวเนตรฤดี สิทธิชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๕

นางสาวบุญญิสา คุณสีขาว
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๖

นางสาวพัชริดา ลำดวนหอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๗

นายนนทพัทธ์ ดวงใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๘

นางสาวรัตนาพร แสนไทย
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปสสาโก
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๐
นายอานนท์ บุญส่ง

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๑

นางสาวกัลยาพัฒน์ ประประโคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๒

นางสาวขนิษฐา จะปะมากา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๓

นางสาวฐาปนี สิงห์ชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๔

นางสาวณัฐธิดา สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๕

นางสาวนภัสสร ศรีษะแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๖
นางสาวประกายแก้ว วิวาสุขุ

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๗

นางสาวศศินิภา สาแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๘

นางสาวส่าหลี สุขมาก
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๐๙

นางสาวหทัยชนก ชาวปราการ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๐

นางสาวอังชดา คัทมาต
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๑

นางสาวอารีวรรณ บุตรงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๒

นางสาวธารทิพย์ ศรีลากาล
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๓

นางสาวพรรณพัชร บุญยง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๔

นางสาวรัศมี ดาศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๕

นางสาวนลินรัตน์ ศรีบริบูรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๖

นางสาวสุพัตรา จุมพิษ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๗

นายศตวรรษ เชียวดี

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๘

นายอภิลักษณ์ ลาทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๑๙

นายอรรถชัย ไชยราช
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๐

นางสาวทิพย์กมล สมบัติวงค์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๑

นางสาวนราภรณ์ พาลุน
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๒

นางสาวพัชราภา อินทร์ตา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๓

นางสาวสุพัตรา ติงสะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๔

นางสาวสุพัตรา บุญศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๕

นางสาวจินดารัตน์ แหมทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๖

นางสาวนัฐกมล สหุนาลุ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๗

นางสาวนภัสวรรณ โสรเนตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๘

นายตะวัน คงสมคิด
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๒๙

นายอภินันท์ บุญตัง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๐

นางสาวกัญญาณัฐ หาดคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๑

นางสาวปวีณา แต้มทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๒

นางสาวรัตติยา โต๊ะเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๓

นางสาวจารุกร พิมจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๔

นายญาณเชษฐ์ ขอชนะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๕

นางสาววิลาสินี มีเลิศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๖

นางสาวรัตนาวดี มณีรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๗

นายธนณัฐฐ์ วงค์มา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๘

นายแสงสุรีย์ ศาลางาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๓๙

นางสาวกัญญารัตน์ สดชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๐

นางสาววิมลศิริ บุตรงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๑

นายเมธา บุตแย้ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๒

นางสาวนริสรา เกตขจร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๓

นางสาวบุญญารักษ์ ทองเต็ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๔
นางสาวพราวนภางค์ มูลทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงสาริกา คำจันดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๖

นางสาววรัญญา สาธร

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๗

นางสาวศจี ลายมัน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๘

นายธนบดี สุขจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๔๙

นายสเตฟาโน๊ะ คอนเลนตัวโน๊ว

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๐

นายอำพล สุขขุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๑

นางสาวกรรณิการ์ เกษแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๒

นางสาวจิราวรรณ ร่วมบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๓

นางสาวชญานิษ สว่างบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๔

นางสาวเปรมฤดี นานวล
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๕

นางสาววริศรา สง่างาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๖

นายอนันตชัย ทองอ้ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๗

นางสาวทิพย์รัตน์ จันทยุง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๘

นางสาวพรไพลิน มะโนรส
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๕๙

นางสาวศิริทิพย์ พรมวัฒน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๐

นางสาวจิรววรรณ บัวดก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๑

นางสาวธนาภรณ์ พัฒนะผล
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๒

นางสาวกัญญารัตน์ บาลุน
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๓

นางสาววัลวลี ดีนี
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๔

นางสาวชัญญา พลศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๕

นางสาวศศินา มะโนศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๖

นางสาวอัจฉรา เนตรใย
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๗

นายทัตพงษ์ สุดตะโก

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๘

นายศราวุธ พงษ์พานิช
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๖๙

นางสาวพรพรรณ สุขล้น

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๐

นางสาวชลิตวรรณ ทองอ้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๑

นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๒

นางสาวณัฐมน แม่นงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๓

นางสาวพรธิดา บุราคร

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๔

นางสาวสุพัตรา เดือนขาว
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๕

นางสาวมนทิราพร ผมงาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๖

นางสาวรพีพรรณ สิงห์ลอ
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๗

นางสาวพรนิภา คำไทย
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๘

นางสาวกนกพร ศรีโสภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๗๙

นางสาวสุธาสินี นามแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๐

นางสาวสุดารัตน์ พูลทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๑
นางสาวนัดจิตกรานต์ แซ่เติน

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๒

นางสาวชนิตา สร้อยทองหลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๓

นางสาวทิพวรรณ บุญเลิศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๔

นางสาวธิดารัตน์ กระจ่างโพธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๕

นางสาวภัทร์ชรียา บัวทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๖

นางสาววันเพ็ญ พอกพูน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๗

นางสาวอังศุมาลี ระเมียดดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๘

นางสาวนริศรา แก้วสว่าง
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๘๙

นายพนิดา สิงห์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๐

นางสาวสุพัตรา สุขดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๑

นางสาวอารีรัตน์ สงวน
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๒

นางสาวจันทิมา ซ้อนจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๓

นางสาวกัณฐิกา ปุมเทพ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๔

นางสาวภาณุมาศ โชคโคกกรวด
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๕

นางสาวยุพา กันนิดา
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๖

นางสาวรัญธิดา โกมลศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๗

นางสาวอารี บุญด้วง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๘

นางสาวเปรมฤดี เอกสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๐๙๙

นายพงศภัค หลังภาค
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๐

นางสาวพรทิวา ทวีเลิศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๑

นางสาววิลัยพร อุทรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๒

นางสาวพีรดา มากมี
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๓

นายรติพงศ์ เจือจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๔

นางสาวรางวัลชนก ทรงวาจา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๕

นายอนันตชัย ภาภรณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๖

นายกำชัย พรมดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๗

นางสาวนภาพร พูนทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๘

นางสาวเบญจวรรณ ดวงพร
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๐๙

นายจิตรตระการ สางาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๐

นางสาวณัฐกานต์ ใจนวน
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๑

นางสาวบุณยวีร์ ไชยจักร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๒

นางสาวรุ่งฤดี ธันทวิลาศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๓

นายวิศรุต หาญบาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๔

นางสาวสุพิชญา สมานทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๕

นางสาวอมรรัตน์ ไชยพิมูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๖

นายอัษฎายุธ พรมพิไล

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๗

นายกิตติธัช แก้วละมุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๘

นางสาวชลดา โคมชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๑๙

นางสาววนิชชา ผดุงสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๐

นางสาวสิรินารถ ปุมเทพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๑

นางสาวสิรินิตย์ ล้วนโสม
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๒

นางสาวเอมนิกา เผ่าเพ็ง
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๓

นายจิตรตะวัน สางาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๔

นายสุรเดช บุญธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๕

นางสาวอรปรีญา สานุสันต์
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๖

นางสาวมธุรดา เสียงเพราะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๗

นางสาววนิชญา มุมทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๘

นางสาวกนกวรรณ อินทร์ตา
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๒๙

นายธนพล สมบัติวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๐

นายธนาวุธ วัดถุมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๑

นางสาวสิรีธร สง่างาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๒

นางสาวณัฐมนต์ สุภเดช
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๓

นายภาคิน จันทยุง
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๔

นางสาวกรรณิการ์ มะโนศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๕

นางสาวณัชกานต์ เกตุนอก
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๖

นางสาวนันทพร กิงวิชิต

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๗

นางสาวพิมพิมล ผลแม่น
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๘

นางสาวรุ่งทิพย์ รัตนวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๓๙

นางสาวศิริรัตน์ ศรีบุญเรือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๐

นายกฤษณะ แย้มงาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๑

นางสาวนิโลบล สมใจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๒

นางสาวนิตยา ทาทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๓

นางสาวปญญพัฒน์ แดงงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๔

นางสาวศุภนิดา อนงชัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๕

นายอชิรญาณ์ มีปอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๖

นายธนภัทร โยธินรัตนกำธร
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๗

นางสาวเจษฎาพร สุโทวา
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๘

นางสาวชนัญญา คำภาวะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๔๙

นางสาวสุชฎา การร้อย
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๐

นางสาวกมลชนก ชมหมืน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๑

นายวิชญ์พล นามม่วง
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๒

นางสาวธนาดา เห็นได้ชม
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๓

นางสาวประภัสสร สุระฤทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๔

นางสาวศิริรัตน์ คำริด
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๕

นางสาวอารียา ตะโย
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๖

นายเดชา เดือนขาว
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๗

นางสาวจิตราวดี นนท์ธรรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๘

นางสาวอารีญา บุญสมยา
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๕๙

นายสมเกียรติ เสาศิริ
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๐

นายเอกรินทร์ แก้วสว่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๑

นายเฉลิมรัตน์ แสนกล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๒

นายภานุพงศ์ คลังฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๓

นางสาวภัคจิรา สุระฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๔

นางสาวประภัสสร แสงใส
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๕

นางสาวปรียานุช สุวรรณนุช
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๖

นางสาววิภาดา บุญแน่น
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๗

นางสาวสุกัญญา วงษ์อ่อน
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๘

นางสาวสุทธิดา ใสยิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๖๙

นางสาวอินทิรา มะโนบาล
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๐

นางสาวกัญญารัตน์ คาดหมาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๑

นางสาววดี เสาศิริ
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๒

นางสาวอำไพพร สาธร
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๓

นายวศิน อินทรีย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงวรัทยา สมัญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงมุทิตา กลางประพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ทองโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงธญานี อุตะมะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงชญานิน แสงภักดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศาลางาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงอริศรา เปนสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ หงษ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดมอุ่นดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กชายธนกฤษณ์ ผึกจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กชายกิตติกวิน ปลิงตา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กชายทิฆัมพร บำรุง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองหล่อ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กหญิงพรนภัส หงษ์ศรีจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายวิษณุ เขียวหอม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กชายสุวิทย์ ยิงชืน

่ ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๐
เด็กชายศาสตราพันธ์ มุมทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงวรรณิศา สาธร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงแพรวา มาเสมอ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงขวัญภิชา สายวิเศษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายอนิรุจน์ คล้ายบุตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงนันทกานต์ สมร่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงสุนิษา ยอดอาจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงพรชิตา บูรณะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงณิชกมล สืบเพ็ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงนันทินี หงษ์ศรีจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงมลฑกานต์ มนตรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายนฤพล พรมศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงกัลยา ใจงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงเกตุวดี หนาแน่น
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงอรยา ทมธิแสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๕

นายปติกร จิวจิรกิตติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายชัยชนะ ดิฐจาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กชายกานต์ อินทะหลาบ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงนายิกา ยิงอินทร์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงพัชราภา สืบเพ็ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงอัญชิสา ศรีโสภา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายธนกร จิวจิรกิตติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กชายธนากร ประโพทานัง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กชายธนิน โสภากุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สมานชม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กชายปยะพงษ์ ประติตัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กชายพิชญพงศ์ เสนาะเสียง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ เชิดสกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กชายสิทธิกร มันวงศ์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงสุวิตรา มาเสมอ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงอลิษา ดวงเดือน
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงพิมลทิพ จันทร์แดง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กชายจิรากร สมศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กชายเจนณรงค์ เทียมลม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กชายณัฐพร จันทร์เปล่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กชายพิพัฒน์ ประดุจชนม์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กชายสุวรรณ เทียมลม
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กชายอิทธิพงศ์ จันทร์หอม
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงชุติมา ภูสักสาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายประกิต งับประโคน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงแสงเทียน ลีเฮือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายนิตินันท์ ทีดี

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กหญิงจันทิมา เสน่หา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ พรมอุก
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ธรรมานุสารกิจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงมัณฑนา พันสารคาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงรุ่งฤดี ดีพาชู
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายสิทธิโชค ศาลางาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๘

นายอังเจ มาร์ติน
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กชายณัฐวรากร ใสแจ่ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงกมลวัลย์ สายกระสุน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กชายพีระฌา บุราคร
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๒

นายณัฐวุฒิ นาคูณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงคัชพร สำราญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงอภิชญา สืบพรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กชายฉัตรมงคล ไหมทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กชายธนกฤต สมร
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กชายปยะ บุตรงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กชายดิษพล สุขไพบูลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ วงศ์เลิศสุวรรณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายพิเชฐไชย มุมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสังขะวิทยาคม วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายสุภกิจ ตรีศร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่มเย็น วัดกัทลีสันติธรรม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงพัชราภา ตันนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงธัญฑภรณ์ ก้อนง้อน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายธันวา บุญเสริม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

เพิมมี

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงอาภาพร พุ่มพวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มันยืน

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๘

นางสาวบุญญาวีย์ มันยืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ เจือจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กชายรัฐภูมิ เจือจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ มุมทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กชายศุกล คำเหลือ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กชายกิตติ บุญยงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กชายอภิชาติ เขียวอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีรอด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ชมภพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ปญญาเหลือ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงนลินรัตน์ บูรณะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเจริญ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กชายอภิรักษ์ สวัสดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ประทุมทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กชายวีระพงษ์ แก้วธะนะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายปรีชา สาแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังปลัด วัดวังปลัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายชุติพนธ์ แสงอุ่น
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงภัทธิภา วัดถุมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงจิดาวรรณ คำเสียง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงนันทิยา ทางาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงพิชญา โพธิเพชร

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงชลลดา วิปสสา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ควรสม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กชายจักรินทร์ ทองกำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กชายวัชระ บุญครัน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กชายธวัชชัย บุตรทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กชายชิณวัตร แหมทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ผาสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงรัตนาวดี มณีรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญละออง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กหญิงแพรวรรณ ช่างเกวียน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงจันทิรา บุญเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงจันทมณี ศิริม่วง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กชายวายุ สารสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญหาญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตอกตรา
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กชายนิสันต์ ชมภูนุช
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ตองทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กชายสุริยา คณาญาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิลัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ กุลชาติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กชายพัสกร นาคนวล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา ทาจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงวิมลมณี สาพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงรักขณา ธิวงศ์ปวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงพรธิตา วัตถุมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงปนัดดา ปดทาศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงอาทิตยา บัวดก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงอทิตยา พรมพิลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๐๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงพัชราพร สารสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงทานตะวัน ราษีทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายนัฐการ ชูจิตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงวริศรา โคตรภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงศรุตา บุราณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ชูจิตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงสุนิษา สอนสูญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประภาสัย
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงไปรมาศ วิลาสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงณัฐวดี วรญาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงนพมาศ สิงห์ทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สมสะอาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงกุลธิดา คำสุมาลี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา งามพรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๑๙
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พรมศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ขันติวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทาศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงชนิกานต์ แหวนวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กชายพิชิต วิมลรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงพรนิภา สมฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายทยากร บัวหอม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงศุภสิริ จันทำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายพิชญพงศ์ แหวนวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายนนทกานต์ ร่วมสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงจินห์จุฑา ทาจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กชายพิษณุ บุญจทิตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กชายปยณัฐ พรมพิลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงอัญชลี สุภสาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงสมฤดี ภูเต้านิล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงศิรินภา แสงงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงสุภาพร เพ็ชรแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กชายณัฐพล วงศ์สมัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงกรรณิกา อุตราศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กชายคณุภัทร ใจนวล
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ โคตภักดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๐ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงวิภารัตน์ เมืองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดวงอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงอิสริยะ พันธ์เพ็ชร
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายวีรภัทร ตวงใจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล นรดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโตงน้อย
วัดผักไหมพุทธาวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายบุลากร วัดถุมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายวิรัตน์ แก้วเกษ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงภัทรวดี ระหาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิมวงศ์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กหญิงพรณภา ภางาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงโสภินภา พุทธทองศิริ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงหฤทัย แสงยศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงอริสรา บุญเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ นาคประสงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กชายธวิตชัย ปูเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กชายอมรรัตน์ แนวประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงกัญญภัค จำปาแดง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงจิดาภา บุรีรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา รู้รักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงสุวรรณี โคตรมณี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงอัณศยา จันทำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงอณัศยา จันทำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายสมหมาย จันทร์พิละ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายขจรไกล สิงห์ทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กชายธีระชัย เครือรัญญา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายกฤษฎา สมลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงธันย์ชนก คุชิตา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กชายชิตติพัฒน์ แซ่เติน

๋

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กชายวันดี สิงห์ทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงณัชชา สุดหนุน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ สมนาค
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงวรรณนิศา เพ็งอุ่น
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงหฤดี แสงยศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงอรชุดา เครือรัญญา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์แย้ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๕

นางสาวสุพัตรา ทองอัม
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายเกียรติชัย มณีรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายอภิชาติ สีสอาด
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายมานะศักดิ

์

ทองบุ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงกัลยา กะเสาทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ สมพูม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงปวีณา ปดทาศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ประวัติดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงปาริฉัตต์ พุ่มมะลิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชมภูนุช
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงอรทัย สิงห์ทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงปณิดา วงษาลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงอริศรา จินาวัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงวรา อินทยุง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงกรวรรณ ทองบุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายอรรถชัย ภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงเรณุกา ปดทาศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กหญิงกันยา ทองอ้ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงอรอุมา สุขแน่น
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงเกศรา กฤษวี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ สร้อยเสน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กชายอภิชิต มันญานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงอารียา ยุวะบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายสราวุฒิ บุตรงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๓๙๙

นางสาวกนกวรรณ ละอองทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงมณฑิฌา ทองคล้าม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงไพประภา สารสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงวรรณิศา หมายชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สร้อยเสน
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงวิยะดา ทองแต้ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขอนแตก วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายสุวิทย์ จันทร์สอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กชายสุทธิชาติ สมวาจา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กชายสารีบุตร บุญพิลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กชายวีรเทพ สมโสภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงสุรีวรรณ สร้อยเสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กชายอนันต์ หมายชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายวุฒิชัย ก่อแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กชายปาราเมศ สำราญสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายชนะชัย หากระสัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายนิมูฮัมหมัด เบ็ญนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงนรีกานต์ บุญเพ็ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีครซ้าย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายอรวิทย์ ลีลา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ วัดสามัคคีศรีบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงพรนภา สนองบุญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาวอก

วัดวานรนิวาสราษฎร์สามัคคี

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กชายณวัฒน์ ทาทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงพรรณรมณ สิทธิกุลสวัสดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงปณิดา หงษ์รัตน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงพิมชนก นูชิต
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงอาริสา กล้าจริง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ทวีชาติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กชายอิทธิชัย ธรรมนาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กชายสราวุฒิ จันทร์สมุทร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายศรันย์ พรมมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายพงษ์ศธร ปตรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กหญิงนฤมล นิตุธร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงณัฐนิชา แต้มทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงพรฤทัย โสภากุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงนิศาบดี เกตุศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงธนาภรณ์ สีจันทร์อ่อน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงลลนา ฝายกลาง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงสุพรรณษา กล้าจริง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่ลี

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายวิรุฬสวัสดิ

์

หิงงาม

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กชายกิตติธัช ทองแท่ง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายกิตติพงศ์ สุวันลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ระวังชนม์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ นามเงียว

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนถวาย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กชายศิริวัช อัคชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กชายสมศักดิ

์

ดียิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กชายสรยุทธ นามูล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กชายสิงหนาท ขันทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กชายสุรชัย พัดสบาย
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กชายอภิชาติ ศรีสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายอภิสิทธ์ ทองแต้ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงเบญจพร นิพันโท
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงณิชานันท์ มณีรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงทองพิรุณ แก่นแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงนำฝน ศรีสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กหญิงนิตยา ทองมาก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงนิสา ทองมาก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงปตชรินดา โพธิเงิน

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กหญิงพิชชากร คันสินธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงศศิประภา บุญเจาะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กหญิงศศิมล ปกโคทานัง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงศิริกานต์ แซ่เหลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงสไบทิพย์ เกตุศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ไทยเหียม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทองเบือง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กชายภัคพงษ์ กุลวิริยสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงอานุสรา สดใสย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กชายธนธรณ์ คำใบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ศรีมหานนท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงภัทร์ลดา อนงค์ชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายทักษิณ พรมมี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กชายภราดร สุขเสน
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนวิทยา
วัดศรีหนองปลาขาว

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงอาทิตยา เครืองแก้ว

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กชายธนวินท์ เอียมประโคน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กชายภูวนัย พางาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กชายวรุตม์ กระแสโสม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายเสกสรรค์ จึงนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงปยนุช ประทุมแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงลักษณารีย์ บุญทูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายจิรเดช ยีรัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กชายณัฐพล บุราคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กชายธนวันต์ คำหาญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายปทมราช รักกุศล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายปยทรัพย์ แซ่ลิม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ศรีจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายศิรพัทธ์ ทองแม้น
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายศุภกิต มะโนบาล
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายสิทธิกร อ่อนลำ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายอชิระ บุญเติม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายอดิสร โผยสูงเนิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงเครือแก้ว บุญล้อม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงจิตาภา กินรา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงชลธิชา สันทาลุนัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงบัณทิตา สมนาค
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงพิมลวรรณ แว่นลด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงเมริสา บุญจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงรัชดา บูรณะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงรัศมี พลมะสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงศลิษา โสปนหริ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงอนงค์วดี ทองแม้น
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงอรวรินทร์ วิวาสุข
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กชายจักริน ขุมเงิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงรัตนาพร ประทุมแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงกรพินธ์ งัดโคกกรวด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กชายอดิเทพ หอมหวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองแม้น
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงณัฐฐาวดี ยามดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชัยโคตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงวณิดา ศรีจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงวรรณธิดา ผดาวัลย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงศศิธร สนุกแสน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กชายวันเฉลิม วัดพิลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กชายสมเดช พรมชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงปภานัน วิบูลย์กุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงวิภาดา โสปนหริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี วัดศาลาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงปาริสา อินทร์ทอง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงธัญวีร์ พิมทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ มะโนศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กชายคฑาวุฒิ ทะยารัมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยอดเลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงวิภาพร บุญเลิศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ วิมลใสย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงพิมมาดา พลชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายอโนชา สวนมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุขมณี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กชายพีรพงศ์ เอกสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงวิชุดา คำแพง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีสรรงาม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายกฤษฎา ทรงกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์จันดา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายปยะ เกตุมณี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงจิรัฐิติกาล วันดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ยอดจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายนพดล สาลีผล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงกิริยา คำทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกระสัง
วัดธรรมรัตน์โพธาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงภัทราพร คงยิง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนกาง วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กชายอัครพนธ์ เสมอดี
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงมัลลิกา อินทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขคุ้ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงศริญญา ฉิมนอก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงสุริสา เติมพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กชายพีรศิลป งามดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กชายคงเดช ทิพกรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงเทอรี วินดี

่ ้

ทีเกอร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงกรรณิกา วาดงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงอทิตยา เสมอดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงรักษิณา ดีครัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงอรษา นามสว่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กหญิงอินทิรา จันทร์ดำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงวิภาสิริ แสวงศิลป
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงอรุโณทัย แพรขุนทด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเหล็ก

้

วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายพันธวัช บุญยิง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงสุทัตตา เจนดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายรพีภัทร ปุญญา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายสิทธิกร กะมูลลึก
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กหญิงวริษา ตีกลองทอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงศิริกาญ ทาทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงสุคนธวา พงชะอุ่มดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงอรอุมา พรหมสูง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายธนศักดิ

์

เปงทองหลาง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงนพรัตน์ เหล็กลิม

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ประดุจชน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กชายณัฐพล อินกานอน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กชายสราวุฒิ เกษา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงเกตน์สิรี ศรีวิศร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงพิมลพรรณ สุริยะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กชายเอกรินทร์ บุตรงาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงพฤกษา คำหา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงผุศดี โสริญาติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กชายสมฤทธิ

์

มะลิงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงวิภาพร วันงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา วัดหนองคันชัง

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงปภาดา เกตุขาว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กชายณัฐดนัย ไชยศรีษะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ งิวโสม

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กชายนวพรรษ แสนแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กชายวีระพงษ์ นรสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กชายอนุพงษ์ สีแสด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กชายอภิชาติ เอียงทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงมายาวี เกตศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงศศิภา ดวงเทพสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กหญิงสายไหม พรมแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กหญิงสิริมล โฉมเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงอาทิติยา พวงลัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงอารยา โสริญาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุคามวิทยา วัดคันธวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กชายรัฐพล เทียงทัศน์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กชายพชร ชัยโชติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายบุญชัย สืบมงคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงมัณฑนา ศานต์วีระศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงอภิญญา ศิริมงคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงกิตตินภา วงมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงสุธิตญา บุญสม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงโชติรส เทียงทัศน์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กชายบุรพล เทียงทัศน์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกะปู วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายนิพนธ์ รามะณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมนึก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายชนทัต พรมศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายชรินทร์ ชัยพา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กชายชุติพงศ์ มุขขันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กชายฐิตินัย กันรัมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กชายเตวิช สมบัติวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายบุญชัย เรืองอ่อน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายพลวัฒน์ เหิมหาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กชายภูริต ดาบจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายวชิระ ศรีวิศร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กชายอดิศร สุริวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงเกศินี รูปคุ้ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงเขมจิรา สังขาว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงชมพูนุช บุตรเสมียน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงทักษพร เทียงทัศน์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงธนาภา ศรีนาค
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงธีราพร น้อมนบ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงพัชรา กองไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ หลุมทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงวลีสวรรค์ ศรีบุญเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา ครณรงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงอารียา แก้วสง่า
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงอารียา โกสมไสย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงไอรดา รอดแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงอนัญญา เหลาซือ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงเสาร์รส ตุ่นหลัง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ จันหอม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมบัติวงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กชายณัฐพล นุราฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายธนภัทร สมบัติวงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายนวมินทร์ บุญพามา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายวรเทพ ยอดเกษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงกมลวรรณ หอมใจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงกรณิกา จันทะรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงกุสุมา กอนเกียน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงณัฎฐนิชา ลายงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงณัฐนารี หงษ์โสภา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงนาริษา สุขดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงสิริวิมล บัวศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ หมายมี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงพรชนก สุลินทาบูรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ สิงห์กลม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียงทัศน์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กชายณัฐวัตร พลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ทำทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กชายสุทิวัส นนท์พละ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ทองใบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงสิริยากร บัวศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กชายกฤษฎา ลาโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กชายภูวดล เทียงทัศน์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กชายวัชระ นาทันใจ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงนฤมล ต้นสิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กหญิงอภัสรา รามณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงอรพิน อุ่มวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงชุติมา ยาดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายมงคล หาดคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กชายนันทชัย สุวรรณชัยรบ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาเรศ ชินทวัน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงมานิตา พาลี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเถกิง วัดชัยมงคลวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กชายคุณวุฒิ แสงบุญเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กชายวีรยุทธ วรธงชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๑๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงสุนิสา เจรจา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงมณฤทัย เจริญจิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงจินต์นรี โสริญาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงพัชรพร ศรกล้า

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงวีรยา นาคชา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสนวน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กชายขุนศึก ต้นโศก
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยชาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กชายวัชรกร จันทร์นัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงปยะดา สีดำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงพรพิมล หลวงยี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยปูน
วัดบ้านสนวนธาราวาส

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กชายอิทธิพล นิลทัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กชายสุรชัย ศาลางาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กชายยศวรรธน์ แดนกาไสย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศิริสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กชายสุทธิกร ตรีศรรัมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงจตุรพร ศาลางาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ทรัพย์มาก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงกาญจนา ศาลางาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงกัลยา ศาลางาม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงสายฝน ยามดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงพนิตนิชา บูรณะ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงลักษมี มิงสกล

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงศิริภาพร นวลกระโทก
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คำมุงคุณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงนฤมล สัปทนต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงวรัญญา กตัญู
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงนรมน สิงหรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงชนัสนันท์ ศาลางาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงวิรดา ใหญ่ลำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กหญิงวริษฐา ยามดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กหญิงปภัสสร สังเกตกิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กหญิงณัฎฐ์รัมภา จิรนัยนรภัทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายกมลฉัตร กีฬา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ เมินธนู
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายวรากร มะลิงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กชายศิวกร ศาลางาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กชายสุชาติ กะตัญู
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงธัญชนก รักษ์ผล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุ่มเย็น
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ เสมาฉิม
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงยุพดี ลีคูขาด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงณัฐมล สมัญญา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา ยามดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กหญิงหทัยชนก ประเมินชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศาลางาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงอรปรียา ศาลางาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายจิรพงศ์ โพธิโต

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยามดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงปลายดาว ทรัพย์มาก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงธนัญญา ศาลางาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงสุชาฎา กะตัญู
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงจารุมน ยุยรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงจันทกานต์ เสมาฉิม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงวริศรา วงษ์คำลือ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไทร วัดบ้านโคกไทร  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จำนง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงณัชชา สุขขิน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายวรวุฒิ ด่านด้าว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ ตุ่มนาค
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กชายหรรถชัย สุขขิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กชายพิทักษ์ เมียศพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สูญสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงศันสนีย์ ปานอูบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา สุนทรงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงปภาวดี บุตรสันต์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิมาตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงบุณยาพร ต่อดอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายณัฐนนท์ สนชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายชาคร จันทร์มา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายศุภากร วงศ์เจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายสุทัศน์ อยู่เอียม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายปรัชญา ปรีพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา พูลแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ กันเข็ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงสุนิสา สารคิด
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงพรรณธีรา สนชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงจริยา รักงาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงดวงกมล มันยง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงพีรนัฐ ทวีเลิศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา จินดาวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ มุ่งดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายเขมทัต ทวีโภค
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงวรรณนิสา วงค์รุ้ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ เลงหา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายอนาวิล แก้วบรรฑิต
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายกิตติธร มีบุญรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายชาคร พรมทวี
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ คำผุย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงสุวรรณี เสาะสิทธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วหอม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงศิริวรรณ มณีพร้าว
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงชนิดาภา ทองพูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงนุ่นนภา ศิริเนาว์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กชายชัยชนะ ชุมจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ยวนจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายพรพรรษ ทวีเลิศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายณัฐภัทร นาคฤทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายกษิดิเดช

์

ยงยืน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายวีรภัทร บุญมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงอธิติญา อินทรามะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงอรอนงค์ จันนุบิน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงวาธินี ธรรมวัตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงณัฏฐนรี แก้วหอม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงณัฐพร อุ่นสิน
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงมินตรา สีไพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เดือนขาว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กชายพงศกร สายบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กชายชญานนท์ ทวีโภค
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ บุญคง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ธนูศิลป
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กชายฑีฆายุ แก้วสวย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงแกมกมล อุไร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงรัญธิดา พรมทวี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายอุเทน พรมอุ่น
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๘
เด็กหญิงปรีญาวรรณ สอนสำแดง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายอุเทน มามูล
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายภัทรพล รู้รักษา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายธรรมธัช ศรีคำภู
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายก้องภพ บุษแย้ม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงณิชกมล เขียวพรมมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงนัทธมน เดือนขาว
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงชลธิชา เมียศพรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงภัทรศยา คิดสำราญ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงนำมนต์ บุญคง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงวรนุช วะราสิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงจันทกานต์ ภิรมย์รืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กหญิงลภัสรดา ไชยบาล
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงอทิตยา พุ่มเหรียญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงเดือนฉาย คำศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กชายนันตพงศ์ บุญยงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กชายภรากร แก้วสวย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

เอิบทวี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงทิฆัมพร คำศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงวรรวิภา สุนทรารักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กหญิงอัยลดา เนียมทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายวีรพล เจาะดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจารย์
วัดปราสาทบ้านจารย์

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายปวีณ์กร บุญมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงนิชนิภา ชินพิมพ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงปภาวดี พุกเถือน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขลำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงสุนันทา ทนทาน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กชายวีรภัทร โยรินทอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กชายเอกชัย สิงห์ยาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ทวีเลิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดมะโนวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงธนิกาภัค ยืนยง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงวริษา สินสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงปรินดา แสงศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มีพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิริเทพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงณัฐวิกา นิยมสวน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ร่วมพัฒนา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เปารัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงวรัญญา เบิกบาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กหญิงพรรณนิภา ดวงเดือน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงอภิญญา พวงจำปา
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงทิพรัตน์ สอนกอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ วัดโนนเจริญสุข  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กชายสิริศักดิ

์

ตุ้มทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ ภาสวัสดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กชายอัครเดช บุญอุ่น
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กชายพรเทพ บุญวงศ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำสนวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงจิราพร สอนสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กหญิงกสิกาญจน์ บุญร่วม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สุวรรณนุช
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงฐิติยาพร ทวีหนุน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กชายทัพพสาร สัตตะบุตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กชายกตัญู เอียมละออง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กชายปพน พรมแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายธนาบูรณ์ ดาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กชายวรินทร คำงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงวรรณิษา ตุ้มทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงพรนภา คำงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงไพลิน อรปกษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พากเพียร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กหญิงสุกัญญา หมู่ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงกนกนที โสมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงพรชิตา หาสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กหญิงปาลิดา งามนัก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสรียง วัดกระชาย  

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายณัฐชัย อินทร์สำราญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงสุวิษา มุมเรือนทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา แก้วมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายจารุวัฒน์ ศรีช่วย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กชายประทีป วงเวียน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายตะวัน บุญศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ สาธารณพร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงตีรณา หงษ์อินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงข้าวฟาง ยอดสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สาแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายศรายุทธ คำศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กชายชัยวิวัฒน์ ศรีศักดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กชายศุภลักษณ์ บรรเทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กชายณัฐพล โสมทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายธรรมนูญ บุญเลิศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงนันทพร เทศสถิตย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงอรฤดี นิลแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงวรรณธิณี จัดนอก
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงแพรวดี ขจรกุศลสูง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงเอกลักษณ์ ประเมินชัย
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กหญิงสิรินทรา วรรณธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วกันจูม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เดชฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กชายโกมินทร์ ประโมง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงวรรณภา ประเมินชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ผ่านสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ทับทิมจีน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กชายสิริพัฒน์ สีแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กชายกิตติยพัฒน์ อัครชัยมงคล
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กชายธนาวุฒิ ปญญาเอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ เดชฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กชายวิษณุ ศรีสุวรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กชายศุภฤกษ์ อินทนัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กชายสุภิชัย แปนเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กชายชานุวัฒน์ แก้วพลงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กชายอดิศร บุญจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญวัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กชายวรรทนา จัดนอก
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กชายชนกานต์ โกรธกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ โทนะพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายดุลย์พินิจ สูงยิง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำหาด
วัดหาดแก้วชัยมงคล

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงณัฎฐนารี ตุใยรัมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงวิญาดา แก่นท้าว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายทวีทรัพย์ ยิงหาญ

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายภูธเนศ บุญนอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญเนือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กชายอภิเทพ เอียมสะอาด

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงจริญญา ตะเคียนจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงชุติมา ปดภัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงฐิตา สุภิษะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงบัวชมภู แอกทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงปยพร ม่านทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงพีรนันท์ แจ่มใสย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงพุทธิมน ปดทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงสุภาวิดา อนุมาลย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กชายณัชพล พิกุลทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กชายไพฑูรย์ เอกลาภ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๘๙

นายพงษ์เพชร ดียิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๐

นางสาวพรหมสร เอียมสะอาด

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๑
นางสาวประกายเนตร

สนุกแสน
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๒

นางสาวสุธิษา ถนอมพล
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๓

นางสาวธิติมา ศิริเสริม
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๔

นางสาวไพรินทร์ งามเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๕

นางสาวจารุวรรณ ยิงชืน

่ ่

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๖

นางสาวชฎาพร อำไพแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๗

นางสาววิราพรรณ กูลกิจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๘

นางสาวอัญชลีภรณ์ บุญพร้อม

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

วัดเทพศิริอุดม (เทพศิริ)

 

สร ๔๕๖๐/๐๗๘๙๙

นายธนะชัย เอิบทวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๐

นายยศติศักดิ

์

บูรณ์เจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๑

นายกิตติศักดิ

์

พันธ์เกียรติ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๒

นายศักรินทร์ มุ่งหมาย
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๓

นายสมพร แข็งแรง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๔

นางสาวธิดารัตน์ ใจงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๕

นางสาวฐิราภรณ์ ชำนอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๖

นางวสาวขนิษฐา ใจนวน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๗

นางสาวจิตตรา บุญธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๘

นางสาววิภารัตน์ กิงแก้ว

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๐๙
นางสาวจันทิมาธรณ์ วรรณธรรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๐

นางสาวทิพย์สุดา จำปาทิพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๑

นางสาววิชญาดา แสวงทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๒

นางสาวธันยา ยงคง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๓

นางสาวสุนิษา นานวล
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๔

นางสาวมัลลิกา สมาเมฆ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๕

นางสาววิญาภรณ์ แก้วสว่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๖

นางสาวสุรัสวดี ธรรมดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๗

นายคเชนทร์ มีดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๘

นายจักรินทร์ จันทยุง
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๑๙

นายธนพล โสรวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๐

นายธนาวัช ทองพานิชย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๑

นางสาวนทีทิพย์ สีม่วง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๒

นายธงชัย เสมอดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๓

นายเกียรติศักดิ

์

บุตรยากลัด
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๔

นางสาวชลธิชา ลาภมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๕

นางสาวพิมลวรรณ โยธานันท์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๖

นางสาวภัชริดา บุญยงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๗

นายวีรยุทธ ธรรมสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๘

นายวรากร สำราญใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๒๙

นางสาวขวัญฤดี งามลำ ๒๕๔๑ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๐

นางสาวนิโลบล ทองขาว
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๑

นางสาวณิชานันท์ ฤกษ์ศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๒

นางสาวหทัยชนก หงษ์แก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๓

นางสาวนิภากร ปดภัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๔

นางสาวณัฐติยา แสงขาว

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กชายวงศ์วรัณ ศรรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ แสงพยับ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงปยภรณ์ ดวงใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงรพิชา อินทร์ ตา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สำโรง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กชายกิตติพงษ์ พิมพ์จันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายทีปชัย เจริญสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายบวรวิทย์ เดือนขาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๓
เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทร์เทศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายวรฤทธิ

์

ปญญาฉลาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายสุริยัน ลิมทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กชายอลังการ สุภะนาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงนิตยา จันทร์เพ็ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดีนาน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ คำจอน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงศรัญญา สอนนนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงศรุตา แสนดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงสุชานาถ จันทร์เพ็ง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กหญิงเอวิตา ปญญามงคล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงเอเซีย สุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายกฤษณะ ปงเมือง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ คุสิตา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายกรชวัล ปญญาฉลาด
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายนันทวุฒิ สุขเลิศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายนครินทร์ ปญญาดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กชายศักรินทร์ เพ็งผลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ แว่นดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงจิราพร ม่วงศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงจิราภัทร ม่วงศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงจุรีพร ปสสาวะโก

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงอรวรรณ สาบ้านฆ้อง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงแสงดาว บุญประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงวันนิษา ปญญาดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กชายสราวุฒิ สุขดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กชายตะวัน สัมพันธพงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๘ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กชายอฏินันท์ จันทร์เพ็ญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายชัยยุทธ วุฒิยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กชายนราวิชญ์ สวัสดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กชายชินวัตร บุญปลอด
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงโยติการณ์ มุ่งดี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงปริญญาฏา สร้อยเพชร
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุญหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงณัฐฏนันท์ สร้างดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงสุธิดา โกทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายชัยนิรันดร์ ใจมนต์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กชายวรวุฒิ จันทร์เทศ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงลลิตา ปญญาฉลาด
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงอรปวีณา บุญเติม

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงสุวิมล พร้อมเพรียง
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กชายพิพัฒน์ พร้อมเพรียง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กชายวรากร ธรรมเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กชายถิรพัฒน์ สีขาว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กชายธนวันต์ จินดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กชายกิตติชัย สำโรง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กชายณัฐวัตร จำปาสี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาสี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ศรีไมล์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงศศิธร ยศปญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญท้าว
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงณิชาภัทร สงค์โฆ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กหญิงญาณสิรี บุญเติม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กชายชลธี มณีพร้าว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กชายพลวัต ชินแก้ว

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ คณะวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กชายชัยณรงค์ สมหงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๐
นายคมกฤษ สนิทพล

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๑

นางสาววริศรา สิงห์กาโม้
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๒

นางสาวธิชา ทองอ้ม
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๓

นางสาวสุจินดา คะหาญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๔

นางสาวพรสวรรค์ บุญเย็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๒๙ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๕

นางสาวภัทราภรณ์ บุญเย็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๖

นางสาวกมลวรรณ เหลืออ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๗

นางสาวชลดา ศรีแสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตรวจ วัดโมฬวงษา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กชายเจษฎากร บุญเย็น
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว วัดปาบ้านตรวจ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงกุลรัตน์ ช่วยสัตย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงนันธิญา พันธ์ชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงพิยดา นามบุดดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กหญิงจันจิรา จินวิเศษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กหญิงดุสิตา สมตัง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กชายพีระพัตน์ พวงเพชร
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กชายชานนท์ มะโนศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กชายอนุรักษ์ ท่าทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล วัดจินดาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๗

นายธวัชชัย ยอดโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๘

นายพันธ์พงษ์ ภาสดา
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๑๙

นายศาสตรา ระดาไสย
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๐

นายสิทธิชาติ ภาสดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๑

นายคาวี บุญมี
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๒

นายพีรพงค์ ประทุมวัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๓

นางสาวอุมาพร คำคูณคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๔

นายธนวัฒน์ สมานมิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๕

นางสาวเกษร หนองหงอก
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๖

นางสาวนฤมล สง่างาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๗

นางสาวศศิวิมล เกตบุรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๘

นายนัฏตพงษ์ หิงห้อยทอง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๒๙

นายสุวิทย์ จิตจักร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดท่าพระ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงบุษกร พรึงพรืด
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงสุจิตรา นานวล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงกัญฐมณี กะการดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงขวัญจิรา ภาสดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงสุภาวดี จอกทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงปาริชาติ พันโภคา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงวรรณภา สอนสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๗

นายดนุชัย แปนสีนวล
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๘

นางสาวสุนิสา ขันทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๓๙

นางสาวหทัยชนก ธาตุนะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๐

นางสาวสายสุดา แกมแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านพระจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๑

นายพิเชษฐ์ กรุงเทพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๒

นายสุปรีชา จันทร์สุริยวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๓

นางสาวสุชานันท์ อกอุ่น
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๔

นางสาวธนิสร สายสุด
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๕

นางสาวมณียา เสนาะเสียง
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย วัดบ้านหอกมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายอธิชัย ศรีหาราช
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กชายดนุพร ไชยดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กหญิงนรีกานต์ ขอจงสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กหญิงพรธิชา เทียนแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กชายโสภณัฐ แสงสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงกณิศา แก้วมณีโชต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงจีรนันทร์ ระย้าทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงกฤษณา ทองคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงเพชราภรณ์ ไข่มุกข์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายอัครพล พอกพูน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงสุขกาย นุเคราะห์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายณัฐพล ใจกล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กชายธีรภัทร แหลมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายวีระพล โต๊ะงาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ชาลีวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ อะวะศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงจันทร์นภา ศิริพรหม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ปองคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายกฤษฎา คำภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กชายเฉลิมวงค์ ขุมทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายศุภชัย เจริญผล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงคณาวรรณ ทวีชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงณัฐชา คำขม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงบุษบา ไชยทัศน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงประภัสสร รอบคอบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงพิมพิลา รักษาวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงเมษยา บุญเชิด
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ จอกทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงวิลาสินี มณีทูรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงสุนิตา กัณฑพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ กระแสโสม
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

วัดอ้อมแก้วสามัคคีธรรม

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กชายคเชนทร์ แสงสว่าง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กชายสุวิภพ เสน่หา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายวัณวุฒิ ทองอ้ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กชายพัชพล ทองอ้ม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงกฤษณา ราวัล
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงวิภาวี ทองอ้ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน วัดบ้านเกาะ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กหญิงกนกพร บาศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงกรพินธุ์ อินทร์ตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ มะวัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ยาจิตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงณิชาดา ยาจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงฟารุ่ง เจนจบ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงอรทัย ดอนเหลือม
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๐
เด็กหญิงทิพย์ภานิดา ศรีเสมอ

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงประภาศิริ บาศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดพัฒนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กชายโกวิชญ์ ทองอ้ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทวยแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กชายชานนท์ มะลิงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายธนภัทร มุมทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายธนวันต์ พรมอุก
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กชายนัฐพล ทองอ้ม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กชายนิธิศ จันทะคาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กชายบัญชา โชคคูณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กชายภาณุพงศ์ อนุเคราะห์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กชายสิทธิชาติ ทองอ้ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กชายสุรพงศ์ เทพวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แสงปาก
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงฐิตาพร สมนาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงนิสารัตน์ พันธุ์นิบาตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๗
เด็กหญิงประกายทอง

พะวันรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงมาติกา บุญละออง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงศิริขวัญ ทองอ้ม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงอรอนงค์ คะหาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงอัญชิสา จันทสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชมภูนุช
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กชายอโนทัย แสงศรีเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายอิศรเดช คะหาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กชายธราเทพ ทองอ้ม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กชายวัทน์สิริ ยงกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ทองอ้ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองอ้ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กชายกันทรากร อาจเอียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กชายณัฐพล ศรีวิลาศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายไททัศน์ ศรีพุฒทา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายนิธิโชค คะกะเนปะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กชายวุฒิชัย ทองอ้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กชายศุภกฤต วัชรมงคลกุล
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงณิชกมล อินทร์ตา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงอัจฉราพร ดวงพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงอรพินท์ ภูหอม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงศิริญญา อนุเคราะห์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอืยงอ้าย

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงเกตุวดี ศรีสุธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สะอาดเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๒

นางสาวจุไรรัตน์ ทวนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๓

นางสาวนิรมล แหวนหล่อ
๑๔/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแดง วัดสว่างบูรพาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายเจษฎากร มูลสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ โสภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กชายอรรฐชัย คล่องดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กชายบูรพา เรือนมาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงเกวลิน บุญเอก
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงวนิดา ทองอ้ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ดวงพร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เดือนขาว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายธีรภัทร์ กลินชู

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด วัดใหม่หนองแวง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงสาวิตรี มะโนรส
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงจิราวดี พันพะม่า
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กชายธนพล แก้วลำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กชายเมธี ตองทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
วัดพระโกฏิสุขสำราญ

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตีสิงห์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงจันจิรา อินทโคตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงสิริยากร แคมคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายธนพล เทศนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายธีรพร อย่างบุญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กชายผไทธรรม หว้านเครือ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงกนกพร แจ่มใส
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงรัตติยาพร สาครเย็น
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงอรอนงค์ บุญหวัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงนวลจันทร์ อิมเอียม

่ ่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายเอกลักษณ์ ชฎาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กชายยุทธภูมิ สุขเติบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กชายสุทิน พิมพะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กชายภูมิมินทร์ เชียวชาญ

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กหญิงโสรยา ปนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายภูวเดช สุนันต๊ะกูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายเมธัส จันทร์เทศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กชายกฤษฎา จิตรบุญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กชายไชยพล ปตตายะโส
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงกันติชา ระวังรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงรจนา ทำทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงกิตติยา บุญสัม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงรัตติยา บุญสัม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงสิริยา พิมพ์งาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กชายอาทร มันจิตร

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงสุนิสา ปญญาฉลาด
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ วัดมังคลาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงพัชรา ตีบจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ สนิทพล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กชายวุฒิโชค ทองอ้ม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กชายอธิวัฒน์ พรหมลิ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายธนกร บุญยอม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายอนุรักษ์ คบด่านกลาง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงวิพรหมพร อาชนะชัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงปภาดา จันสมุด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เดือนขาว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงธิชาพร เดือนขาว
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ทองแย้ม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สุกวาท
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงจริยา อย่างบุญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงอาภัสรา เดือนขาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงธนาภา ทองเปล่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุขวัฒนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กชายธิบดี สิริภักดิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงรัตติกา บุญจันทร์สุนี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงธมนวรรณ อินทร์ตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ อินทร์ตา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กชายวัชรพงค์ อินทร์นุช
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กชายพรชัย ตาลประเสริฐ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ก้านเพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงปนัดดา แสนทวีสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ศิลปคีรีกูล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงพรนภา หอมขจร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

เดือนขาว
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กชายธนพล ผมรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายพิพัฒน์ ทองอ้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายอนุวัฒน์ งามเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงปุญยาพร ศรีดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงสุธิดา พรหมโส
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วละมุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงสุมินตรา กิงวิชิต

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ สายบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงรัตนา แก้วเมืองน้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พ่อค้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กชายนพรัตน์ วิบูลย์อรรถ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงสุวรรณี ฉิมมาลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงกมลพร ศักดิสิงห์

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๕

เด็กชายนิราศ กางหอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กชายภัทรพล คางขุนทด
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ เดือนขาว
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๘

เด็กชายสิทธิโชค สัมฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทองอ้ม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงวรรณภา สติมัน

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงกรองแก้ว เกษหอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงยุวธิดา ดวงใจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงทัตพิชา ทองอ้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๔

เด็กหญิงศิวพร จันทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๕

เด็กหญิงเกศิณี อินทร์ตา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา ศรทิม
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ทองอ้ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๘

เด็กชายทรัพยงค์ ทองอ้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงแก้วตา เรืองศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงกรพินธ์ นามเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไชยสุวรรณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงกันต์กมล มีชัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สีดา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กหญิงอภิญญา ทองอ้ม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงวรรณวิสา โด่งนาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงศศิวรรณ์ คำทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กชายประทักษ์ บัวไถล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กชายอภิเดช โศกกำปง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เชียวชาญ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโนน วัดเทพมงคล  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงกัญญภัค สันทาลุนัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ก้านเรือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงขวัญจิรา วิยาสิงห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กหญิงมุฑิตา สันทาลุนัย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงวรรณวิษา เลาเลิศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงศิโรรัตน์ วิยาสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กหญิงศุทธหทัย บุญไทย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กหญิงสวรส นามวงษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ วิยาสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงอรทัย ภางาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงกัลยา สุดาจันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายกุลนันท์ ทองดาษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงจารุภา พังน้อย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงจิติมา ชาญด้วยกิจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กชายเจษฎา มีพฤกษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กชายชินวัตร ขันกสิกรรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุ่นเรือน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สมยงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงฐิติมา พาขุนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงฑาวีณาฐ ไอศวริยาธิปติ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๒
เด็กหญิงณภัทรศวรรณ

ศิริพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ บุญลับ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กชายกฤตภัค โยธี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายณัฐพล สาธร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กหญิงณัฐมล สุดสอาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๗

เด็กหญิงดาริกา สุขเพิม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กชายเถกิงเกียรติ พันธ์ดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กหญิงทองเพชร บุญเต็ม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กชายทักษิณ บุญเผย
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายทัศกร โสภาพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กชายพนัส ไกรเลิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กชายธนศร ตานะน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงธนิดา สมัญญา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงธัญญา เหมหงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๖
เด็กหญิงธัณญาลักษณ์

ไตรพรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ภาคพรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายธีรดล ทวีชาติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุตรหินกอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายธีระพงษ์ ดินแผ่น

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายนพวิชญ์ ชัยภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงนฤมล เพ็ชรมาก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงนัทฐริกา กุหลาบกุลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ บุราคร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงรุจิรา อุชา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงลักษิกา เชือดรำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงวริศรา อินทร์ตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กชายวัชรพล บุญเต็ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทร์เต็ม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กชายวุฒินันท์ สันทาลุนัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงศศิธร สมัญญา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงศิรประภา บุญภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงศิริญญา วิยาสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วหล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงศุทธินี บุญกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กชายศุภกิตต์ เกิดลาภ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทวีบูรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงสายชล บุญปลอด

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงสายพิณ สาทิพจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงสิรินยา ผมงาม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณคาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันดา
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ เพชรสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงสุพิชชา บุญไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงสุพิชชา สุขเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงอชิรญา ศรีสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กชายจักรินทร์ ศรีสุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงณัฐชยา สกุลรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา วิยาสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ กุลทะเล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กชายธนากร บุญทูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สาทิพจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงธัญญามาศ บุราคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงปนัดดา นนธิจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงปพิชญา โยธการี
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๘

นางสาวปวีณา งามนัก
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงพัชรา เหลือมลำ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงเพชรา แสงอุ่น
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๑
เด็กหญิงแพรทองธาร บุญโต

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงมลธิตา อินทร์หอม
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงวันวิสา สิมาจารย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงสายนำผึง

้

สุภิทิพย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงสุจิตรา ลีตี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กหญิงสุลักษขณา นนธิจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ดำงาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงอรกานต์ ใยมุง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงอรอุมา ภาคูกา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายพิเชษฐ์ สุมาลุย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๑

นายกฤตณัฐ บุญลับ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๒

นางสาวเกตสุดา สิงอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๓

นางสาวชนินาต ใจสุระ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๔

นางสาวญาณิศา หงษ์ทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๕

นางสาวฒิรางค์กูล คำหาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๖

นางสาวธีมาพร ศรีโวทานัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๗

นางสาวเยาวเรศ ชัยขานเรือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๘

นางสาววันวิสาข์ สอนกะสิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๓๙

นางสาววิราวรรณ วิยาสิงห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๐

นางสาวศิริพิชญ์ ภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๑

นางสาวสาริกา ดีพลงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๒

นางสาวสุพิชชา นามขันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๓

นางสาวสุวิมล กุหลาบกุลี
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๔

นางสาวอนันตยา วรวิเศษ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๕

นางสาวชลธิชา โถทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๖

นางสาวธิชากร บุญกล้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๗

นางสาวเบ็ญจมาศ สมนาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๘

นายศิริศักดิ

์

สอนกะสิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๔๙

นายวัลลภ สีเพชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๐

นางสาวอภิญญา นาคนวล
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๑

นางสาวกุลณัฐ งามนัก

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๒

นายตะวัน วิยาสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๓

นายวีระยุทธ สันทาลุนัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๔

นางสาวสุกัญญา ศรีษะแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๓๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๕

นางสาวเอมมิกา เลิศลำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๖

นางสาวเบญจวรรณ โพธิเงิน

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๗

นายดิชพงศ์ถูมิ รัตนาพูนเพิม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม วัดสหมิตรบำรุง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงปริชาติ คำใส
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงเกศศิณี สุภาวหา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญท่วม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงวิภาวี สุภาวหา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายธาดา สุภาวหา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงวาสนา สุภาวหา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขเอิบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงอภิรดี ทางดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงศศิประภา โถทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กหญิงนันภัทร์ บุญเสริม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กชายตะวันฉาย ผมงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงสุจิตรา สีลาพัฒน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กชายสุเมธ บุญเสริม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงวาสนา แก้วละมุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญชม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ บุญเสริม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงกุลธิดา สุภาวหา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงสุธิดา สุขเอิบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงกาญจนา สุขบรรณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุภาวหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิชืน

์ ่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายนันทวุฒิ เตรียมพล
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงโสธรา วงษ์ภักดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหมืนศรีประชาสรรค์

่

วัดหมืนศรีใหญ่

่

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กชายปภาวิน หอมมืด
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กชายปยะพงษ์ บุญสงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กชายณัฐพล อิจนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงพรรณพร ไชยธงรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงบุญญารัศม์ ธนะดีวรเมษฐ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายวิชิต คุ้มสุด
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ กลินชืน

่ ่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กชายกรวิชญ์ อินทร์แก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กชายสรายุทธ สวยสวัสดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ พอกจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กชายปรินทร นิยมธรรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เส้นศูนย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กชายอมรเทพ กล้าหาญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแดง วัดธรรมโสกแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงจรรยาภรณ์ สอนคำจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ชาชิต
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหล่าสกุล
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พวงลำภู
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ หมืนสุข

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงอริยาพร แสนสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงศุภนุช สายธนู
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายกิติกร บากบัน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กชายพงศกรณ์ ขันขวา
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายธันวา ขรุรัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กชายอริญชัย สมนาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงชุติมา สอนคำจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๖
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ศรีด้วง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงบัญจศิริ แสนสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงภัทรภร สินโท
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม วัดบึง  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๐๙

นายช่วย พุดโมก
๑๒/๐๑/๒๕๐๕

กศน.อำเภอสนม
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๐

นางทองแดง หวังทางมี

๑๑/๑๒/๒๔๘๕

กศน.อำเภอสนม
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายศิรายุทธ จันทร์ชืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายกัมปนาท ผมหอม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไชยมงคล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กชายกันตพงศ์ วงศ์ฉลาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงฐาปนี พลวงศ์ษา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงสุขุมาล ระดมสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงกฤติยาณี กระชอนสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงศิรประภา จิตอารีย์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงกนกพร กิวกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายสถาพร พืนสอาด

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายบุลากร นูพิมพ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงวิชุลดา ศิลาอ่อน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๓
เด็กหญิงพรภัทชรินทร์

เสาสุวรรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา เพ็ญสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงพรประภา เอนกศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงศุกลภัทร อุ่นเคราะห์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงกชพรรณ จุ๊ยโหมด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงบัญฑิตา แก้วนำเทียง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กชายชัยชนะ ยืนยง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กชายไชยพร วงค์บาตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายขวัญเมือง สำราญสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายภัทรพล โกยสวัสดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กชายภัทรนันท์ ไชยศรีษะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงจิรานี กะการดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงณญาดา ดวงสี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงอุมาพร กะการดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงนริศรา สุจริต

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงกนกพร มงคุณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงปลายนภา หาญมานพ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิลุน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กชายเชษฐา มังชูพันธุ์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงพรนภา ชัยช่วย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ บุดดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงณัฐธญา ใจสัตย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงมาลินี ศรีเมือง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญสงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา ชาติเจริญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๘

นายสงค์ เงางาม
๑๘/๑๐/๒๔๙๔

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
วัดศรีสว่างโคกสะอาด

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายสุรที ช่อม่วง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ประประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กหญิงณัฐชยา หนาแน่น
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงอรจิรา คันโทเงิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีสุข
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ดอกคำ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงอนัญญา ขวดแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงสุรภา โพธิภิรมย์

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๗
เด็กหญิงศศิประภาพร

ช่อม่วง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงชลธิชา อาบทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงดวงกมล อินทะนัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงศุภมาศ พันนาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงณิชากานต์ ทุมทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงพิตะวัน นันทรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงสุพิมนต์ ผลมะเฟอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กชายธณัฐกิตติ

์

คำสุมาลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๕

เด็กชายโกศล คำสุมาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กชายสิทธิชัย ปานทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กชายอภิชาติ คันโทเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายธีรวัฒน์ นามธรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงดวงใจ วงษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงศิริญาฎา เหลาฉลาด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงชุติมา สุวรรณรัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงปณิตา คะบุตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงสาวิกา บุญคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาพระ วัดกาพระคุณาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทนัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายชัยณรงค์ อยู่เย็น
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ อุ่นคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กชายสุรดิษ โกรัมย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กชายกฤตนัย เพ็งพินิจ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อยู่เย็น
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงพรนัชชา คันโทเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงกนกรัตน์ ศาลางาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงวิชญาพร ทิศกระโทก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงเพชรรินทร์ ดอนชุม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กชายมนตรี วิชุมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กชายมานิตย์ ปะวะเสนะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ ชัยสีหา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองครก'สลากินแบ่งสงเคราะห์ 687'

วัดศิริหนองครก  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กชายธนดล คำสุมาลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติศรีกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กชายสินทรัพย์ โทษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงณปภา สงวนทรัพย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงธัญชนก อินทร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงประภาพร เพ็งพินิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ กาบภิรมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงพิยดา พิมพ์น้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กชายณัฐปคัลภ์ เหมนิธิ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วฝาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายภูวเดช ดำโพนทัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายรัตพงษ์ ห้าวหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กชายสุวัฒน์ บุญมี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กชายอัมรินทร์ นามสว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พุดเทศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงนันทิชา สังวาลย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงนราทิพย์ โพธิวัง

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงอุ้มทอง คำสุมาลี
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงอรอนงค์ สายสาลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ พิมพ์น้อย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงเมธิณี สุขทวัฒน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงสาธิดา สุระ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพ็งพินิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงกัญญ์วรา เพ็งพินิจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ เพ็งพินิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กชายพิเชษฐ ห้าวหาญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กชายรัตน์ภูมิ อินทนัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กชายเชิดชัย สาแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กชายวิวัฒน์ โสพัฒน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กชายอัตพล สิงห์ยอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงสุชาดา พัดพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สรายทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงพัชรี ทับอุดม
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาแดงวิทยา วัดสระแก้ว  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายจักริน มองทัง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายธีรวิทย์ สินยา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายพัทธนันท์ ฝอยทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายวรากรณ์ ภานุพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

บุญประกอบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงมณฑกานต์ คุณะนาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงวรรณิดา คงอินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีโยหะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงอริสา แยกไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงสรัลรัตน์ จาคะพิทาน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายไกรยุทธ บัวทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กชายธนากร ผ้านำฝน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายพีรภัทร จำปางาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายตะวัน บุญสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายบัญญธร เค้าแคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กชายธนาดล สารภี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กชายเจตวีร์ วงศ์เดือ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงปลิตา กายแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๓๙
เด็กหญิงสุพรรณนิการ์

ผาแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลอดสาด
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ รองราช
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงผัลย์ศุภา หงษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา ทองสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงชลิตา วุฒิยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงนานาพร พันธ์มณี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงศรุตา แซ่ตัง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงอรสา สายจันดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

โพธิคำ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา อาจภักดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงรสริน รองราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงคีตนาฏ ปากพลีนอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ การภักดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๓

นางสาวสุนิสา บัวทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กชายปยะ ภิรมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กชายเอกรินทร์ เพ็งพินิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กชายวีรภัทธ อินอุ่นโชติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงไอลดา บุญประกอบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงจิรภัทร รองราช
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ยุบไธสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงปาริชาติ กายแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลอดสาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงฟาประธาน คุณะนาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กชายสิทธิโชค สหุนันต์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวงัว 'แท่นศิลาวิทยา' วัดสุทธิวงศา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กชายอนุชา สุรสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์ลำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กชายฆณพงษ์ ยอดสิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายณัฐพล ระหันสิม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายตรีเพ็ชร ดาทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายธนบัตร จันทร์ลำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายบรรพต ไกรทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายปรัชญา พลลือหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายปรัชญา สุขประเสริฐ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายภาคภูมิ สุขประเสริฐ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายวิศวกร ประดิษฐ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายอภินันท์ ขุมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาติมนตรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงปวีณา มะโนรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงปวีณา มียิง

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงรุจิรา ลาทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงวรรณศีล วิสัยเกต
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรงใจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา สุดกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา ตรงใจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๕
เด็กหญิงประกายดาว ปะติตัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กชายบุญโฮม อินทร์งาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายปยพงษ์ ทองแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุขประเสริฐ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงนภาพร เหง่าทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงพรวิภา ขุมทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงอรนภา ใจดีจริง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงปาริชาต บุญหอม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงพลอยสวย ดาษทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงสุดาพร ตรงใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๕

นายจิรวัฒน์ การะเกด
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๖

นางสาววาสนา สุขสนิท
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๗

นายรัฐพงศ์ ศรีจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๘

นายณัฐกิตติ

์

พุฒจีบ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๕๙๙

นายธรรมรักษ์ สำคัญยิง

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๐

นายธวัชชัย แสนสุด
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๑

นายธีรภัทร์ สืบเพ็ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๒

นายนิคม จิตรกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๓

นายวีรพล อินทร์งาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๔

นายศิวกร มันยืน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๕

นางสาวบุญกิริยา แสงสี
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๖

นางสาวปราณี มะโนรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองอียอวิทยา วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กชายจักรพงษ์ คำสอน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายชินดิษฐ์ กันใล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายชาญสิทธิ

์

คงยืน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายนวพร แสงสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายนวพล ขุยกลาง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กชายนิติพนธ์ พุดชู
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายพงศธร วรากลาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

ช่วงโชติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ มหาวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงพนิดา แจ้งสว่าง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงพิมลดา เทียงธรรม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงวนิดา ศรีจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงวิยะดา จันทร์หม่อง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายวรากร โอทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กชายธนกฤต คงโคตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายธนพงศ์ ชมวัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายพสุธา แก้วใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายพีรภัทร สุขคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กชายเอกพันธ์ มังคัง

่ ่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิเงิน

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กชายเจษฎา ศรีจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ จำปาเทศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กชายสมิง ยอดสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายสิทธิชัย สร้อยเพชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายสุรเกียรติ เงางาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กชายสุรยุทธ จันทร์หม่อง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายนิโรธ เหมเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กชายวัชรพงษ์ แม่นหมาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กชายประมุข แม่นหมาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กชายชาคริต ทวีอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กชายธีรวุฒิ แสนสนิท
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เงางาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงนิลาวรรณ อาจเชือ

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงพรทิวา คงไชย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กหญิงจิตรลดา ดาดพุดซา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กหญิงศิรินภา บุญมี
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงธนิษฐา วาสรส
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงศศินา เหลางาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดี วัดอิสาณนาดี  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

แก่นอินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กชายอดุสิต โคตรชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงกิตติมา วงศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงกัลยกร ไกลเพ็ชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงชนัญญา อินทะนัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงณัฐมน อินทะนัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พูนกำลัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงสุนิสา ชัยยิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงสุรภา เกิดน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายอรรถพล เจริญนาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายกมลเชษฐ์ บุตรแดง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กชายกฤษณะ นพเก้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กชายเกษมศักดิ

์

แก้วศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายดนุเดช พัดพรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กชายธีรนันท์ สุดารักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายภุมรินทร์ สำอางค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กชายวรวุฒิ พุดลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

จำนิล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ศิลธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายอรรถพล ผลเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงเกตน์นิภา สืบเพ็ง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงนภัสสร มิงขวัญ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงปนัดดา มงคลเพชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ จันทร์สนธิมา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงฬศลดา พัดพรม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงอรจิรา แปรงทับ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กหญิงออเดีย สำอางค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงอาทิตติยา อาจองค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงวริน เจริญเมือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กชายไชยวุธ ศรีมูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กชายธีระวัฒน์ ผลเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กชายพัชระชัย อินทะนัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กชายศรายุทธ ผลเจริญ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายสุริยา ล้วนดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงกมลวรรณ ผลเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงเบญจวรรณ มีแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงพัชรศรี แสนทวีสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ เมืองสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงวริศรา โพธิแจ้ง

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงใหม่ฟา กะเสาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงอธิติญา มีแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ เจริญนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กชายกีรดิต บุญไสว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงศดานันท์ ถาเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กชายสุธิราช วงศ์ลคร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กชายศิวพล บุญเอิบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กชายสุทธิชัย หมวดสันเทียะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กชายสุวพัชร สุดลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงจันจิรา พุดลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงรัตติยา วันบุญมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงวรัญญา สำอางค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงวาสนา สุขกาย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงนลินี จันทร์สนธิมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กชายจันทกร สำอางค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กชายบัญชา เอนกศักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กชายสนธยา อินทนัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดแจ้งนานวน  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงจิรพรรณ เกตแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กชายอาทิตย์ สัตเลิศ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายปรีชา แขพิมพันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๔๙ / ๔๒๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายทรงพล พุจารย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายธราธิป มะลิงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายนที ก้อนทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กชายมนัญชัย สุขร่วม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายอัครพล ศรีษะเกษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ ระหงษ์ทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ สมบัติศรีกุล
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ ทองศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงสุดารักษ์ เดือนใส
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงกรณิกาณ์ แก่นกูล

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงภาวรินทร์ ศรีนิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศิริปตตัง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กชายชานนท์ นิลจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายภาคิน บัวไขย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กชายสมจิตร ก้อนทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กชายชุติไชย หางสลัด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายธีระวุฒิ เจริญยิง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายทักษ์ดนัย ธีรภูผา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ มะลิซ้อน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายปนิทัศณ์ เอนกศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ สืบเพ็ง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กชายองอาจ แสงราม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กหญิงวิชุดา นามทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กหญิงลัดดา แขพิมพันธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์หง่อม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงรพีพร เกตแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงณิชาภา สมบัติศรีกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงสุธารัตน์ น้อยกันยา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงอัยลดา จันทร์นัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา เข็มทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กชายต้นตระกูล วงศ์สามาลย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กชายคณิศร ยอดสระดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนา วัดแจ้งหัวนา  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กชายสุทัศน์ ทาทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กชายกรกช ระดมสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กชายกษิดิเดช

์

อ้อมนอก
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๐ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กชายนำโชค พรมทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กชายสรยุทธ วันทุมมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กหญิงนัทฑริกา บุญจันทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงสินีนาฏ ท้าวพา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงอรปรียา พันมะณีย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กหญิงอาริสา วันทุมมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายยงยุทธ ไชโย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดบูรพาวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายชาญชัย ออสถิตย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายธาวิน ทองละมุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กชายเผด็จ มาอยู่
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กชายพีรวิชญ์ ก่อเกียวหิรัญกูล

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กชายพลพิพัฒน์ สำอางค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ดำนิล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงธัญญาศิริ พิมดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงสุจิตรา พันธ์ตา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงสุพัฒตรา สืบโสดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงอรพิน พาสมบูรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายธนาทิพย์ ขันชัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายศุภฤกษ์ หอมพิลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายธนกฤต โสนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงนราทิพย์ วรจิต
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงธนัชชา สืบสี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงปณิตา งามแสง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กชายสหรัฐ กิมอ่วม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายกายสิทธิ

์

หาญกล้า
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงลักขณา บุญด้วง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองลือ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายธีรภัทร สุทแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กชายนราธิป อิสระฉันท์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กชายพัทธดนย์ จึงวิเศษพงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงกชพร สูตรเลข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงจิราพัขร ขานอ่อนตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงอทิตยา สุโทษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กชายวันชัย เท้าไม้สน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายอภินันท์
จันทร์หนองสรวง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงธมนวรรณ คำสด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงวิชุดา จู่มา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงสุรดา หวังสม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)

วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายวรพต บุญปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงบุษบา ลาพะวัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
วัดนายม  

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กชายรัฐกิตติ

์

หวังสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กชายชลชาติ บำรุงนาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กชายปฐมพร นามทอง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กชายปติภัทร แซ่เตียว
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงวรรณิดา มาลัย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ แจ่มสงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงสุภนิดา บุติมาลย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงภูรดา พันธ์มณี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กหญิงณัฐสุดา บุญกล้า
๐๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายพรหมพิริยะ บำรุงตน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงสว่างนภา ชิณวัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กชายสิทธิโชค บำรุงตน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงจินดามณี สีสังข์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงนิภัสฎา โสดามาตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กชายณัฐพล สุโทสา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กชายโกศล ขันชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทาหาญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นามลักษณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กชายนิวัฒิ มาศพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กชายพิพัฒน์ ผ่องศิลป
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายภูมิมินทร์ นิลจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายสุทธิเดช ผิวนวล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กชายเอกนิพนธ์ พุดโมก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงปวิชญา ประจวบสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิงห์เทพ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กหญิงปวิณี หมันจิตร

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กชายสุรพศ นาดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กชายทรงศักดิ

์

ลีลาน้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กชายธนวัตน์ อินทร์เหลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กชายวิษณุ พิศภิรมย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงสันต์หทัย สุขเสริม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงปาริชาติ ไสชิต
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กชายณัฐพล ทะนูแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา บำรุงนาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงเกวลิน บำรุงตน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงพรทิพย์ พันจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กหญิงสมพร หนุนเจริญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงกมลชนก มาเย็น
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กชายกฤษฎา นามโครต
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กชายอัมรินทร์ นามโคตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงเนือทอง

้

มาลาทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กชายสายธาร แซ่ฉัว

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กชายกฤษณะ หวังสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กชายธนกฤต ศรีกาญจนสอน
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายอภิรัตน์ เต็มสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ จึงวิเศษพงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กชายวราวุฒิ บุญงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กชายณัฐพงค์ ประโสตัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กชายต้นภูมิ ฉัตรรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กชายศิระศักดิ

์

ผ่องใส
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กชายปณณธร โสตาลู
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กชายธนบัตร สมรูป
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กชายวรัญู ฐานะกาญจน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กชายอธิชาติ บุติมาลย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายอนุชิต เท้าไม้สน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กชายสราวุฒิ บุญเวิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงบุษราคัม บำรุงนาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุติมาลย์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขเสริม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงนิรชา บุญปก
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงลำไย คุมสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเวิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงสุทัศน์ สุคำวารี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงสุวรรณทอง เท้าไม้สน
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) วัดสระโพธิแคนใหญ่

์

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายธนสิษฐ์ กลำภักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายณัฐกรณ์ อินทะสาร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นามรักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ก้อนทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กชายสุประดิษฐ์ สินโท
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงณัฐกมล ทรายงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ฝรังทอง

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงธัชรัตน์ เฉลิมชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายสิทธิโชค สมเหมาะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายพชรดนัย บัวจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กชายวรายุทธ เครือแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กชายพิฒภูมิ รินชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงกัลยา สุขพระศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แซ่ตี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงธาลินี คำสุมาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงสุธิดา พันจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงฐิตารีย์ แสนเลิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

วัดสร้างแก้วสองห้อง

(สระแก้วสองห้อง)

 

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กชายนันทปรีชา สมศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กชายปญญาพล นอรสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กชายปฐวี สีโนนยาง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กชายสนธยา ครุฑสุวรรณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กชายอภิชัย ช่วยแสง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงนริศรา มานะชีพ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงลลิล นิลพัฒน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงอรอนงค์ พิมพ์เพาะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงขวัญนภา สะอาดดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงกรกฎ ตังอยู่ดี

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงนิมิตตา สอนศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงแพรทิพย์ บุญเพ็ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงดวงดาว ยันสังกัด
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ธนูศิลป

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายศิรภัทร เติมงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กชายกวีพจน์ จำรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ เคารพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กชายอรรถพล สันวิลาศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ประจบจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๔ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงจิตวรรณ หวังสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงสุวรรณี พูลวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ ขันชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา เกษวงษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงฟาริดา ใจดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคนน้อย วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กชายกมลศักดิ

์

เผือกแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายคมกริช คำแพงใหญ่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กชายจรูญ ช่อม่วง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กชายจักรพงษ์ วงยะมาต
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กชายฉัตรทพล บุตรแสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กชายธีรพงษ์ วันทุมมา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กชายนครินทร์ กิริยา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายนวพล อินทรีย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายมินทร์มนัส พาสดา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กชายวงศธร วิบูลย์ธรรมกิจ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กชายศุภกร หวังสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๖
เด็กชายสมบูรณ์ลักษณ์

เผยศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายสันติภาพ วงวัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กชายสุริยา หางสลัด
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงจิตรานุช อามาตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงจุราภรณ์ จันทร์พรหม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงฐิตาพร บุตรแสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงธนัญญา หกสีดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงธัญพิชชา จึงวิเศษพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงนารินทร์ ณ อุบล
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญช่วย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงปลายฝน ศรีไกล
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงพัชริดา บุญปก
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงภรวิภา ภัทติวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงภาวินี โสภี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงวรรณิษา ลาทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงวิภาณี บุญปญญา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ดวงแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงศิวารัตน์ เท้าไม้สน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงสิริวิมล สืบชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๕ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ก้งทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงสุธิตา พุทธโมก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงอรัญญา บุญทรา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กชายภูผา เพ็งพินิจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงดวงรักษ์ ใจกล้า
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงวิภาวดี เลิงฮัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กชายกนกพล ใจดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กชายนภสินธุ์ พิศเพ็ง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายนรินทร์ เท้าไม้สน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายพิทักษ์ ใยมุง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายจักรภัทร บัวเขียว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายวุฒิชัย สารภีร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงณัฐสุดา สินชัย
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงทัศนียา เหลาปญญา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงเนตรนภา ตันศิริ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงเบญญาภา นิสสัยดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญเต็ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กหญิงอัจฉริยา คานพุดซา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายกฤษนัย ปุลานาผาย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กชายเจตุณรงค์ เวรุวณารักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กชายเจษฎา แยบค่าย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายวรวรรณ สถานสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กชายศิรวุฒิ หวังสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายสุทธินันท์ ธรรมรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงธิญาดา ทุมทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงนิภาพร น่าชม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงพิชญานันท์ พิศิลป
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงภาวิณี บุญทะรา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงอริสา นามพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายปญญากร ผลอินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายบัญญพนต์ คำผม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กชายกรวิชญ์ ด้วงปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ บุญปญญา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิกุลทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กชายคฑาวุฒิ ดวงเพ็ชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กชายจิรายุธ หวังสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อุทุมพร
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ทันใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กชายดวงตะวัน จันทร์พรหม
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กชายธนพร วงยะมาต
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายนันทกานต์ แก้วพลงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายบรรบต ชัยนาน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จำป

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กชายพิชิตพงษ์ อินทสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กชายภูรินทร์ บุญปญญา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายวัชรพล สูงยิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กชายวิภูมิ นามโคตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายวีรพัฒน์ บุญปญญา
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กชายสถาพร ยอดญาติไทย
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ บัวระภา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายอานนท์ ทุมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำปาหวาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงขนิษฐา คำมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงจีรภัทร ลาไชย
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงนันทิดา นิลผาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๐
เด็กหญิงพลอยจันทร์ เลียงชีพ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงเมวิกา ใจดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มีพันธ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงราตรี พิศิลป
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ อ้วนคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กหญิงสุวนันท์ อินทรีย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงแสงจันทร์ แสงสัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กหญิงอนุสรา บัวอาจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ ใจดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กชายไตรภพ ธนูแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ แซมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กชายอัมรินทร์ แซ่เลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๒

นายอัครพล อินทรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๓

นายพีรพัฒน์ ลาทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๔

นายอัศฎา บึงแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๕

นางสาวรุ่งนภา ประจบจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๖

นางสาวยศวดี หวังสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๗

นางสาวเบญจพร เครือแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๘

นายชยากร จันทะสาร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๘๙

นางสาวจิรวดี ไชยมูล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๐

นางสาวกาญจนา สงคราม
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๑

นางสาวสุพัตรา ปานทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๒

นางสาวสุพัตรา คงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๓

นายศักรินทร์ สวัสดิอรุณ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เทศสี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๕

นางสาวภรติกาญจน์ สินชัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๖

นายภานุวัฒน์ สอนสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๗

นางสาวจันทรวิมล ต้นงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๘

นายเอกรัตน์ บัวภาคำผง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๘๙๙๙

นางสาวจิราวรรณ ศรีทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๐

นางสาวธิดารัตน์ คำผม
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๑

นางสาวนวพร สุทธิโสม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๒

นางสาวสุธารัตน์ จันทร์แจ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๓

นางสาวธัญวรัตน์ บุญวังทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๔

นายวรกิจ แซ่เลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๕

นายสุรศักดิ

์

เท้าไม้สน
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๖

นางสาวกรรณิการ์ ใจดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๗

นางสาวลักขณา แสงสัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๘

นางสาวรัฐพร บุญทะรา
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๐๙

นางสาวลดาวัลย์ ดวงเนตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา วัดหนองแคนน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงปรัชญา ศรีคราม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ใจดี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กชายกิติพงษ์ พนารักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ บำรุงตน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กชายสวิตต์ ทศสำราญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงธนพร พันธ์รัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กชายอภิวัฒน์ สมบูรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงบุญญาพร ทวีศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงกฤตยา ประดาสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายวีรภัทร สับฝาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงอินธิลา ทองประดับ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงสุนิสา กะการดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ สระแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ ชมภูพืน

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงดาราวรรณ อุดทา
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงมินตรา หมายสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงพรนภัส คำผม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กชายเจษฎา ลาทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กชายธนพนธ์ แสงใส
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ลาพวัน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงยุวนันท์ บุญใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงปวีณา บุญทะรา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุติมาลย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กชายวสุธร กอสาลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กชายสุรินเดอร์ ซิงห์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กชายธีรพงษ์ บำรุงตน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงนันธิดา ชัยยิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงณริญญา สุขจิตต์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กชายสมประสงค์ แก้วปญญา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงอินทิรา อินสุระ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๐
เด็กหญิงประกายดาว พิมพ์พรมมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กหญิงรัตนสุดา สิมมาวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กหญิงวิภาวี บำรุงตน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๓
เด็กหญิงประกายดาว จันทร์พรหม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กชายธันวา จันทร์พรหม
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงประกายฟา บุติมาลย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ สมบูรณ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กชายธนากร ปฏิเหตุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กชายนิติธร วังศรีคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กชายปาราวิทย์ ศรีกุตา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กชายวงศกร บุญปญญา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงณัฐพัชร์ เกษีสังข์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มีแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงพัชริดา ทัพวิเศษ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กชายอิสรา นาคเกียว

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๕๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงนำฝน มี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจาน วัดอุดรโนนจาน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ เทียงคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กชายไออุ่น หาญเสมอ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงภัทรีพร นันทะพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงมณีรัตนา เหลาปญญา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายเจษฎา พะโยธร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายวิทวัส สระอุด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดแจ้งบัวแดง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงคชภรณ์ เลิศสงคราม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงอนัญตญา แก้วล้วน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายธิมพู สีสุมัง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายพัฒพงษ์ นามวิเศษภักดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายอินทัช ศรีงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กชายบูรพา แก้วพิลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายคณิศร กิริยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๖๙
เด็กหญิงพรตระกานต์

เลือดนำชล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายรติวัฒน์ เชือชัย

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๑
เด็กหญิงกฤตยารัตน์ ศรีงาม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๒
เด็กหญิงอาภัสราภรณ์

เจริญเขตต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงบุญเต็มจิต ศรีงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงครองขวัญ ภิลาลึก
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กชายอินทรายุธ บุญมะยา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงเกวลี จันทะวาด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงนภัสรพี บริรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อวบกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กชายวีรกร บุญใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงจารุภา บุญใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญใจ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอิบบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ลาลำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ เชือชัย

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กชายศุภฤกษ์ มณีลำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ เพชรโคตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กชายสายฟา แก้วพิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายออมทรัพย์ ศรีงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กชายพิพัฒน์ บุญแจ้ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงสุภิชา วรรณรส
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กชายกมนต์ราช อินทะศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กชายธีรเทพ อะโรคา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กชายอัคคเสฏฐ์ ลุล่วง
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กชายอัมรัตน์ ศรีงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดสว่างเปา  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ยิงยง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายสุวิชชา โกฏิหอม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงสุภารัตน์ ชะมัยกลาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กชายภูริพัชร พร้าวไธสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงลักษมี อาจวิชัย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กชายเมธีชัย สำเภาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายธณพนธ์ สำรวมจิตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายเขตน่าน กิตติพรอนันต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กชายวุฒิภัทร คุณนาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายชิณวัตร ใสงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กหญิงสิริโสภา หงษ์อนันต์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กหญิงอรกัญญา ยอดเล็ก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ จอดนาค
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๘
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สำเภาลี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายธีรเดช วงศ์ฉลาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายวีรภัทร์ แก้วดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กชายภาคภูมิ บุญเพราะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กชายอรรถพร เหมาะทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงอรัญญา อานนท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงญาณิศา อาจสิงห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนเปอย วัดสิลาโนนเปอย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ภาชืน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กชายกิตติธัช สมหวัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กชายอาเขต ทำสวนมอญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงสาวิกา อินนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา นนธิจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายอรรถพร จันทร์เขียว
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงดวงรัตน์ เรียบร้อย
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายทยุต พิมพา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ งามศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายธวินวิชญ์ เข็มทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๑ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กชายธวินกฤษฏ์ เข็มทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กชายธนวิชญ์ ชวนชม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กชายพงศภัค เสริมรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงนริศรา ปะสีละเตสัง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงณัชชา แสงจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงภวิษย์พร นนธิจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงธีราพร สวัสดิพูน

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงบุษยมาศ คลาจันทึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนโก วัดโสภณ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงกนกอร ก้านน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ งามสง่า
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

บุดสา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงกิตติมา สินโท
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงกิตติยา บุญปก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงกิตติรวี

์

หวังสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงฐิติพร แก้วนิคม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ชำนาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา แสงจันทร์ดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๓

เด็กหญิงตรีธารทิพย์ ชาชิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กชายธนากร แข็งกล้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงนภัสสร คงทรัพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงนภาพร สอนคำจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงนันทิดา เทศารินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงบุษยาพร สินโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงเบญจมาพร วันโท
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงประภัทสร พนารักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพ็งพินิจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงพัชราภา เหลือมลำ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กชายมลปฤทธิ

์

เขียวศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงมาติกา พิศเพ็ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กชายยุทธนา นามวงศา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงระพีพรรณ ดวงมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงรุ้งนภา นอรสาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงวรัญญา ศรีจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงศรสวรรค์ สามีพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ผิวสร้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงศศินภา หอมขจร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายสุดยอด คำแสงผ่อง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงสุวณีย์ กวีพรสิริพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กชายอภิมุข อ่อนปุย
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงอาภาศิริ ฝอยทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงธีมาพร สุขสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงกชมน เหล่าบุตรศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กชายกิติชัย สอนดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินสุระ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ศรีรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายณัฐพล บันเทา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายดำรงค์ หาสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายทวีศักดิ

์

ใจดี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงทิชาดา มะลิงาม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงธราทร อัครหริกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงปวีณนุช บุญสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงปยธิดา สายธนู
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงภัครมัย ใจชืน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงภัชราวดี เจริญไข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กชายยิงศักดิ

่ ์

แข็งกล้า
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายรัชพล สุลาเลิศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงรัตนพร สาลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จำปาจีน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ พอกจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ กันภัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กชายสุริยา โพสลิต
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงสุวนันท์ เหลาเลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา มีสอาด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงอาริยา มีสอาด
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๑

นายกวีกุล พูทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กชายกษิดิศ ประสมกล้า
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กชายก้องพิภพ ทองสีดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กชายจันจรัส สอนคำจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กชายณัฐพงศ์ อินทนัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กชายธนกิจ สุขเสร็จ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กชายธนดล รุ่งเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายนฤบดี อาปะเม
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายพงศธร ประสมกล้า
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กชายพัชรพล พรหมมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายภูเบศม์ วันทาดา
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายวิวรรธน์ ดวงเนาผิว
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายวิสัยทัศน์ วงศ์ฉลาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายเศรษฐา บุญใสย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันทลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กชายสุคนธ์ สุโทสา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กชายอัศนัย ดวงมณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขพอ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงกนกอร แก้วพิลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงกัลยาณี จำปาทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงขวัญชนก สุทธิโสม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงจิรสุคนธ์ จันดารักษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กหญิงจีรวรรณ ใจรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เกษรจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงชลธิชา วันทุมมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงญนันทพร เจริญยิง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงฐิตาพร พิศเพ็ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๘
เด็กหญิงทิฆิมมาภรณ์ สุขชิด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา นามโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงธนัสนันท์ บุญเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงธารารัตน์ ทองมาก
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงธิญาดา บุตรงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำนุ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ ตรองจิตต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงนวรัตน์ บังจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงนันทิยา บุญทวี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงนิรันดร์ นามลักษณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงบัณฑิตา พลูไธสงค์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงปลินลดา สกุลรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๔ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงปญญารัตน์ น่าชม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงปยวรรณ จันทร์พรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงพรนภา สีทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงพรนิภา โนนศิลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงพรพิมล สืบกำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงภิรมณ์พร นำจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงมัลลิกา โต๊ะสิงห์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงมานิตา พุ่มบัว
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงเมืองดาว ธำรงสมบัติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงระพีพัฒน์ วันทองสังข์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงรัตนา สุพอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงวนิดา บุตรแสน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงมาริสา แสงราม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงวาสนา คำด้วง
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงวิกานดา ทองทัพไทย
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ ยินดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงศรุตยา โพทีวัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงศศิธร สียางนอก
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กหญิงศิรินาฏ ไฝดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กหญิงศุภกานต์ สวัสดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ เอ็นสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงสิรินดา ดีพร้อม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงสุชาวดี มาดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงสุติมา ศิลาอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุขประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงสุธิชา แสงใสแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงสุภาพร วงศ์รัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงสุมิตรา สุขประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงอคิราภา สระอุด
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงอนุสรา อินทา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงอริศรา บุญใจ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงอินทุอร วงศ์ฉลาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กชายศาสตรา แก้วล้วน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ หวังสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๔

นางสาวปานทิพย์ แซ่เติน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๕

นางสาววัลลิภา สัตย์ใสย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๖

นายศุภกิจ อินทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๗

นางสาวศุภรัตน์ สอนดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๘

นายอรรถกร ประเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๖๙

นางสาวรัชฏาพร กระแสโสม

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๐

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ ถังนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๒

นางสาวนริศรา เหล่าสกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๓

นางสาวปวีณ์สุดา ราชบุรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๔

นางสาวแพรวพรรณ หอมพิลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๕

นางสาวเวทิสสา คมกล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๖

นางสาวนฤมล เครือแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๗

นางสาวภาณุมาส พากเพียร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๘

นางสาวตัญุมาตา สุราช
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๗๙

นางสาวหทัยชนก พรมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๐

นางสาวกัญญารัตน์ ชืนนาค

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสนมวิทยาคาร วัดสว่างหนองอียอ  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กชายจตุรภัทร กลิมหอม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กชายจิรเมธ เพ็ญกุศล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กชายธนากร พรมบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กชายสุรพัศกร ประจวบบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายอธิวัฒน์ โมธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กหญิงจินดาหรา มะลิเลิศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงปาณิศา ทะนากลาง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงเมธาวี เอือนไธสง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงวนิดา ผ่องใส
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงวิภาวี แย้มประโคน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงสาริณี ทุมโนน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงอรปรียา ยอดเมิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ หงษ์ษา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กชายจิรากร อัตโร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ เสามัน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ อ่อนศิลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงชนม์นิภา บุญหาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงสุธัญญา พันมัน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงหทัยวรรณ สังศรีแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สง่าศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กชายธราวุฒิ แก้วกิง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กชายธราดล อันทบาล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๓

เด็กหญิงสิรินดา พงษ์นัยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงนิรุชา จันทรา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๕

นายพงศกร วงษ์น้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๖

เด็กชายดลภูมิ เอกสันติ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กชายเตโชดม พงศ์ประพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายภูวนาท ภู่สวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กหญิงปรารถนา พลภูเมือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายจิรสิน ฉิวรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายฐัตศร ยินรัมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายณัฐดนัย ชูคะรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายนวดล ทองสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายนันทวุฒิ ห่อไธสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กชายวิสันต์ ไตรโพธิธร

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กชายวัชรพงษ์ กสิประกอบ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กชายสรวิชญ์ เอกสันติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กชายวีรภัทร แสงอาจหาญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ ธาตุไพบูลย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงนลินนิภา น้อยสำราญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงนาราภัทร ยีรัมย์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงพัชรพร ลาภมาก
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงอารียา บวรรัมย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กชายกฤษฎา เขจรดวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายคณาวุฒิ แช่มรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กชายนัฐดนัย สีกะสัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายพงศกร ชัยวัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กหญิงณัฐริชา คำมูลตรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงนัฏฐินันท์ เลนคำมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงดลสิริ พลขันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงทิวาพร ยามรัมย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงพิมญาดา คุณดิลกญาดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงมนัญชยา ยอดเมิน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงวริศรา ปดไชยสังข์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงศรัญญา สารสุวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงอภิษฏา สีทาสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงสุจินธร มีทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กชายพุฒิพงค์ เนตรหาญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงวรรณภา เหลืองวัฒนา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายอรรถพร โพธิสุด

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กชายวิษณุ ศรีละออง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กชายคมกฤษณ์ เดชเถร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านซาด วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๓

นายทิวัตถ์ พวงศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็กโนนจาน

้

วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กชายภูวนาถ คงสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายมงคลชัย ตุติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กชายวัชรากร ฤทธิรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กชายสหภาพ พุฒภูงา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กชายอาทินันท์ เชือจิตร

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงกันตยา ศรีสุแล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงเกวรินทร์ มีทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กหญิงจรรยพร ทำนักสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กหญิงธิติสุดา บุญมัน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงฑิมพิกา เชือมรัมย์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงปยธิดา สุดาบัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงเปยทิพย์ สุวรรณแสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงพรชิตา มาทุมมี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงพรนภา อ่อนศิลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงอรุณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ประทุมชู
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ยามรัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายกนก แย้มผลิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กชายเดชมงคล แฉล้มไธสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงสาวิกา อาปดชิง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ฃิลวงศ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงกฤษณา ภูถนนนอก
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงเกศศิริ อัตโยโค
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงจิดาภา พวงอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงปณิดา ศรีสุวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงปราณปริยา ไกรงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๘ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กหญิงมลธิตา ยิงยอด

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ประนมศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงมนัสวี ธีระพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายจิรายุ พรมบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายชนกร สีคาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายทรงวุฒิ พุถนนนอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายวินัย เกษไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายวีระชัย ไกรจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กชายศาสตราวุธ ทุมโนน้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงวรินธร เลนคำมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายอภิชาติ ราดคำดี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงชลดา อานไธสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายกฤตนู วิเศษ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายกิตติเกษม ปะทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายนครินทร์ วาพันสุ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายนันทวัฒน์ สติพลัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายปวรุตม์ ประทุมตรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายพีรณัฐ อันวิเศษ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายวสิน จันทนันท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายวีระพงษ์ ทาบัณฑิต
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กชายอานนท์ อินทรนัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงฐิติมา ยิงรัมย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงธันยชนก พาไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ยารัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงมัลลิกา เกตุไธสงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงมัลลิกา งามละมัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขดาษ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กชายคณนาถ พุ่มสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงยุวดา เกมาหะยุง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงศศิธร แข็งฉลาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กหญิงธัญญภรณ์ คำแดง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงสุวรรณี พูลสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงอารียา ประทุมมัง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นันทวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กชายธนพล ยุทติทอน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๖๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ สังศรีแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ภูมิบุญชู
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กชายสิปปกร สีคาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงสุตาภัทร มาลาศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายกิติภพ สัตย์ฌุชนม์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายชิติพัทธ์ ศรีงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิเกษ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สารศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ปดรัมย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงวรินธร เจริญรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงศิรินญา ศรีงาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงอติกานต์ เพชรใสดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กชายนครินทร์ หงษ์ทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กชายราชันย์ บุญเส็ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงจิรนันท์ เอือนไธสง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงฉันทิกา พรมบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ทองอยู่
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงปวีณา เอือนไธสง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กชายนำโชค บุญเส็ง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ซือสัตย์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กชายณัฐโชติ เจริญเมือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เกมาหะยุง
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กชายภัทร ภูวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กชายวรวิช บุญมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายอัฐพล เหลาลิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงกุลนันทน์ คงสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงจิรนันท์ ปญญาสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงนันทิชา ภักดีการ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กหญิงบุษญาพร ทรงพระ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงเบญทิพย์ เอกสันฐาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เสามัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายสิทธิชัย ลุนปดถา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงภัทรภร สอนกลาง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ระถี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี สมรูป
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ มหายนต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายนำโชค สัตย์ฌุชนม์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วละออ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงอธิชา เอ็นดู
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กชายจักรพนธ์ เกตุไธสง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงณัฐกมล จิมะทะโป

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงณัฏฐพร หงษ์ทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงสุจารี อ่อนศิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กชายธนกร อินอุไร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กชายบุณวัทน์ จันขอนแก่น
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กชายอติวัญณ์ ตลาดเงิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงฐิติมา มาริษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงศิริประกาย หมายชัย
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงอมลวรรณ สะเทือนรัมย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กหญิงอินทิรา โสมกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงธารวิมล เยือใย

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เอียนไธสง

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงกนกนิภา เวทนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๘

นางสาวจุฑามาศ สิบรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๕๙

นางสาวรจนา น้อยวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๐

นายสุทิน จันทวงษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๑

นางสาววรินท์นิภา คำหมาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๒

นางสาวสุชาวดี หอมหวล
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๓

นางสาวผกามาศ รอดสุขโข
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๔

นางสาวพรวิภา แสนปดชา
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๕

นางสาวเปมิกา นาจันทึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๖

นายสุทัศน์ พูลสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๗

นางสาวพัชรี ภักดีการ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๘

นายภูธเนศ มณฑา
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๖๙

นางสาวประสิตา บุญครอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๐

นางสาวสุวัจนีย์ หอมหวล
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๑

นางสาวศศิฉาย สิทธิชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๒

นายปฏิวัติ สายสินธุ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองบัววิทยา วัดประชาสังคม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา อุดมไชย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาโสม
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงฟาใส แสนดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุตาโสม
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ คงเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาโสม
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงนิลวัลย์ แสงอรุณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตาโสม
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กชายวีรภัทร สืบนิสัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กชายพิชาภพ โสภาชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กชายรัชพล สืบวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงกิตติมา ศรีนวล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงวราพร สีหาโบราณ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงธนาภา แพงมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงกิตติมา มายา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ พรมเดช
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชารีพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กชายธนขันต์ ปริวันตัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงจันทิมา อยู่โสนะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงสายรุ้ง เกไธสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กชายวีรภัทร อาจสุนทร
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา แพงมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงภาริณี ประจวบบุญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิห้วย

์

วัดไทรงาม (ไพรงาม)
 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กชายชุติพนธ์ เดชรัมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กชายบารมี อโรคา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงกุสุมา ใจธรรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงขวัญกมล สมหา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงฐาปนี จันทรัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงวรรณนิสา ภาเจริญสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กชายณัชธภพ ภักดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กชายนภัสกร ปญญารักษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงสายชล พวลนิลน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กชายจีรพันธ์ แท้สูงเนิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กชายชูแสง แสวงนาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงชลดา ดวงชิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงธมลวรรณ รมศิริ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงนาราภัทร ยามรัมย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงวิภาวนี สันโดษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กชายนัฐภัทร เดชรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
วัดไทรงาม (ไพรงาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กชายภูวฤทธิ

์

สืบนิสัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กชายวีรภัทร นาชัยเวียง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กชายวีรศรุต ชีรัมย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงฉันทนา สงครามยอดยิง

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงณัฐญาดา มาลาศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กชายมงคล ทุมรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงชัญญานุช แถลงกัณฑ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กชายชยุตพงศ์ มารศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ชีรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายปยวัฒณ์ คูณเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงชดาภรณ์ พวงศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงณิชา กลางสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงผกามาศ อินทะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๒

นางสาวนันทิการ์ กลางสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงกรกวี ไกรงาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คงรัมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายทวีพงษ์ มาอาสา
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กชายธนภัทร สุวรรณฉวี
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายชัยชนะ ดาสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อตลิงชัน

่

วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงชนัญญา หลังแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แหล่เกลียง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงศิริพร ยังเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงสุภาวิณี แหล่เกลียง

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กหญิงใบเฟร์น บุญหลัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายเจตน์ภูวิศน์ ด่านสอดแนม
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กชายวรเชษฐ์ บุญสะอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี สืบสอาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงอภิสรา ไกยะวรรณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงสาวิตรี โพธิล้อม

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงวรรณกานต์ พรมลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงณัฐพร เหยียดรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ยังเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงญวิภา เหยียดรัมย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ สำเภาทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

โพธิสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ โพธิสุข

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ไพรสวรรค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายนราวิชญ์ จิตกล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ สำเภาทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

เชียงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กชายธีรไนย แถลงคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงรัตนพร เกิดมี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงสิริยากร เกิดมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงอริสา แสงงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กหญิงละอองดาว อโนราช
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวนาคำ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กชายจิรภัทร โพธิล้อม

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบืองใหญ่

้

วัดโนนสูง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงฌาณิศา ศรีสว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบืองใหญ่

้

วัดโนนสูง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงกฤติยา บุญกอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบืองใหญ่

้

วัดโนนสูง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงชนัญธิดา ชฎาชัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเบืองใหญ่

้

วัดโนนสูง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายจิณณวัตร พรมดี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเบืองใหญ่

้

วัดโนนสูง  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงชนม์นิภา บุญกล้า
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายภูริทัต บุตรวัด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฮาบละคร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงศศิพร ภาคพรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กชายพัชรพล ภูแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงธิษณามดี ศรีรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงอรอนงค์ แสงวันทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กชายธีรดนย์ ลุนลาด
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กชายวัชระ ชะฎา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กชายณัฐดนัย ดาทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ วรจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงจันจิรา บริสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงธนธรณ์ ชุมจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงยมลพร ชารีรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กชายกันต์กวี ศรีโพธิงาม

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กชายวริทยา มาลีผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีษะคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กชายแสงเพชร แสงแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญเทียง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสนวนโคกเม็ก วัดศรัทธาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายวรวุฒิ ครองแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงรัตติกาล จันทร์งาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กชายภูริภัทร พันธราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงภารดี ดวงก้อม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กชายวรัญู มะลิลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ บริสุทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร จำปาทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงณัฐพร พุ่มพวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สามสี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงหฤทัย มีผิว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงอนุศญา พะมุลิลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๘๙

นายศุภชัย คำอุต
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๐

นางสาวพรทิพา ปตนาสา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๑

นางสาวณิชกานต์ จันทร์น้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๒

นางสาวจรรยา วัยเกตุกิจ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๓

นางสาวณัฐพร ทับผา
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๔

นางสาวศิรินรัตน์ พรมชุม
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๕

นางสาวนงค์เยาว์ เกษแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๖

นางสาวกิตติพร ออ่นหางหว้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๗

นายศราวุธ วงษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๘

นางสาวกิงแก้ว

่

สาสังข์
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๕๙๙

นางสาวเพ็ญนภา จำปาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๐

นางสาวสุธาทิพย์ ชะมอนรัมย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๑

นายธีระวัฒน์ บุญเข็ม

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๒

นางสาวสุกัญญา พินิจรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๓

นางสาวพัชรา เสมอ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร วัดบ้านดู่  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ พวงศรี
๑๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีพรหม
๒๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงปาลิดา สุขแสวง
๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูวาดสาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงศิรินยา สุขแสวง ๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงสุจิตตรา ศรีพรหม
๒๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงอนุสรา ปานทอง
๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา บรรเทิงใจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงจิระนันท์ นามวงษ์
๒๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กชายจีรวัฒน์ ศรีพรหม ๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กชายธีรพันธ์ แสนกล้า ๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กชายปรัชญา แซ่จึง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงสิริมา ยังกลาง
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงสุชาดา ปานทอง
๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กหญิงสุวิมล ศรีพรหม ๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงอนุสรา คงยอด ๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงเกลียวแก้ว ระรีไพร
๑๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงกมลพรรณ จินดาศรี ๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงนันธิกาณ์ สุทธิอาคาร
๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงพิมผกา เหมือนหนู
๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองทับ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กชายภัทรพล ปานทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงวรรณพร คำพรมมา ๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนกล้า
๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงไพริน นุรินรัมย์
๑๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กชายธนกร ศรีพรหม
๓๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๐
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

ใจกล้า
๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กชายอัมรินทร์ ปานทอง
๒๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายพันกร งามยิงยืน

่

๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กชายภัทรพร พิมพ์ทอง
๓๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายสามารถ ดีรักบรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงปริศนา บรรเทิงใจ
๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายอภินันท์ สมานมิตร ๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กชายธนัชชา ถนอมมาก
๑๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

้

ขมิน

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงศศิภา คงมารัมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กชายศักดิทวี

์

คนึงเพียร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงพัชรพร ใจสุกใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงิว

้

วัดสว่างโนนงิว

้

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กชายณัฐดนัย ย่องวังปลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๒
เด็กหญิงเฌอมาลย์ศิริ

สุนทรสวัสดิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงสุภาพร ดาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กชายธนกฤต บุญมี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กชายโยธิน สำราญรมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงอรวรรณ ก้อนทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กชายธิเบธ ทานงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทาบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงอารยา เหมือนมี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงสิริภา ไวฉลาด
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กชายคฑาวุทธ ศิรินัยต์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายยุทธภูมิ พวงมาลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงวิภาพร โสดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงศิริกานต์ บุญเลิศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงสุนันทา จิตจักร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงอุไรรัตน์ พวงจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กชายภูมินทร์ เพิมผล

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กชายสนธญา บูรณะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงกชกร เหมือนมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงระพีพรรณ พวงจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๑

นางสาวอาทิตยา อยู่เย็น
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายศุภรัตน์ บุญมาก
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายอานนท์ พวงจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงณัฐชนน ทัพไทพดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีเพชร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงอัญมณี บุตรงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กชายธวัชชัย อยู่เย็น
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายศุภณัฐ มาทัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กชายอดิเทพ พรหมบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงชุติมา แท่งทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงลักษมี เหลือมลำ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงสุธารส ทาทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กหญิงอนิสรา สุขโนนจารย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๔
นางสาวประกายมาศ แกล้วกล้า

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๕

นายณัฐดนัย คำใบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๖

นางสาวฉัตรชฎาพร เงางาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๗

นายทนาวุฒิ บุญเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๘

นายสหรัฐ สุวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๗๙

นางสาวปริยากร ไกรเพชร
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๐

นางสาววิสินี ไกรเพชร
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๑

นางสาวอารยา พรหมบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๒

นายปฐพินทร์ อินทร์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองสนิทวิทยา วัดสำโรงน้อย  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายสรธัญ พวงจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายรุจิภาส เกษี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กชายยศพล แก้วจันทร์ดา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายสุริยะ สมหวัง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงจิญาพร หาสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กชายพัชรพล ใสสะรัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กชายชาญชัย คำเลิศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายนวรัตน์ มะลิงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงรุ่งนภา อยู่เย็น

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง

วัดสุวรรณราษฎรประดิษฐ์

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายขวัญชัย สมหวัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงรัชนี ทองนรินทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กชายก้องกิดากร ศาลา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนิท วัดหนองสนิท  

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กชายชินวัฒน์ ดาศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงกตัญชลี บุญส่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงปาณิศา เห็นได้ชม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงสุปรียา ดวงศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงอ้อมใจ อุ่นศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงอักษร แจ่มจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กชายจารุภัทร ดวงศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงกุลจิรา วงษ์อุ่น
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงฐานิศรา ควรสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงภารดี ผิวงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา สะบุตรดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายชัชวาล แสนกล้า
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กชายประวิทย์ ดวงศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กชายพินิจ คำภูเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กชายพัสกร เจือจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กชายรุ่งเรือง ดวงศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดวงศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงณัฐพร โพธิเงิน

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงณัฐพร วงค์ติบ

๊

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ พิมพ์จันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายนครินทร์ ดวงศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายทัศน์ทัย จรโพธิกลาง

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายชัยนาท ธรรมดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงชลธิชา ศฤงคาร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงจันทร์จุรี เพิมทรัพย์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงนันทิชา หนุนโชค
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุตรดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญเข็ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายธัชพล ศัตรูพินาศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงอารดา ดวงศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอาแวะ

วัดเทพไตรมิตรวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงสุภาวี อุทธสิงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงปภัสรา ภาสดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงธนภรณ์ ดาศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กหญิงพีรชญา ภาสดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กชายวีระภาพ เกิดบุญมา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายธนพล ภาสดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายนาวี พงาตุนัด
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายสิทธิชัย โพธิเงิน

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายวชิระ ฝายแสนยอ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายธรรมนาถ ชาวสวน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายธีระพงษ์ สมชือ

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ภาสดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ เครือวัลย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายวันชัย พิมพ์เก่า
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กหญิงฐิติพร อุส่าห์ดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี ภาสดา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ดำเนินงาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ภาสดา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงสุภัสสร โฮนอก
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงณัฐธิดา อุส่าห์ดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)

วัดบุปผาราม  

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กชายชยานิน ดวงศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายธนโชติ สุขเกือ

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายธีรภัทร ยอดสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายภัทรพล ดาศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ดาศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงจันยวรรธน์ ดาศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กหญิงญาณิศา ดาศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มันใจ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๗๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงปาลิตา สวายวงค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ แก้วบุตรดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กหญิงวรธิดา อุตมะ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงนัทวรรณ ปนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ ดาศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กชายฐานันดร ดวงศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กชายกฤษฎา ผมน้อย
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กชายจักรรินทร์ นิระพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายทวีวัฒน์ ดาศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กชายธงชัย บุตรงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายนที ปนทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายภัคจิรา ดาศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ดาศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ดาศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กชายอรรณพ เจริญรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงกฤษติกา จิตต์รุ่งเรือง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงนันทิกา ดาศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงนีรนาท ประดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ดาศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงสาริยา จันดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงอุษณา ผิวงาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กชายกฤติพงษ์ พุ่มบัว
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กชายเจษฎา แพร่งสวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กชายนพรัตน์ อุตส่าห์ดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กชายปญญาวุฒิ แสนหาญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กชายภัทรพล คำดวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กชายสหรัถ ภาสดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ ผาทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ภาสดา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงพิณสิริ ดาศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กหญิงวนิดา เงางาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ดาศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มารทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กชายธเนศ สืบเพ็ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญเลิศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กชายวรเมธ บัวลอย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

แก้วสอน
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กชายอนุพล ดาศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงดวงกมล ยอดสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๖
เด็กหญิงพัฒตราภรณ์

ภาสดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ดาศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงศศิธร พูลสละ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงสุภัสสร อินธิสาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงเอมภิการ์ คุณมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดาศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายชนะพล ศรีสุวรรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายธีรฉัตร ดำเนินงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กชายธันวา ภาสดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กชายสุรินทร์ หาสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กชายฤทธิกาล คุชิตา
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงศ์ไว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงญาณภัทร ภาสดา
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา อุ่นศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงวรรณทนี ดาศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงวนิดา เพ่งพิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงอรอนงค์ ปานทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงอทิตยา คงรอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายกิตติพศ เทียร์นัน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ดาศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กชายวัชรพล ดาศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงธัญรัตน์ ดาศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงนัตติกานต์ คำสวาสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี ดาศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กชายสมบูรณ์ ภาสดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายบุญโชค โคมทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายณัฐกานต์ พลอยอร่าม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงไอริณ ดียิง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมดี

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กชายประกาศิต ภาสดา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กชายนพกร ดาศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กชายกฤติพัฒน์ ดาศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายดนุพล เครือวัลย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๐

นายนัฐวัฒน์ อินธิสาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงวรันธร ศรีรุ่งเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงนารัตน์ ดาศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กหญิงวาสนา ดวงศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๔

นายกิตติศักดิ

์

เครือวัลย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๕

นายวาริช ภาสดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๖

นายวันชัย ดาศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงกุลชญา ธนาธันยภัทร
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๘

นางสาวแพรวนภา เครือวัลย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กชายภูริเดช ขุนวิเศษ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๐

นายอภิสิทธิ

์

ชาวสวน
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๑

นายธนากร ธรรมดา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๒

นายโชตินันท์ ดาศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๓

นางสาววิลาสินี ดาศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๔

นางสาวพรรณวรท ขาวงาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๕

นายอานันทวุฒิ

ิ

สุขประเสริฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๖

นายภานุวัฒน์ ดาศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๗

นายสิงหพันธุ์ ดาศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๘

นายศักดิชัย

์

ปานทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๔๙

นางสาวสุดารัตน์ บุญเลิศ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๐

นายบุญฤทธิ

์

ภาสดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๑

นายยุทธศาสตร์ เจริญยิง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๒

นายสุรชาติ พงษ์เพชร
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๓

นายสุรชัย ยอดสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๔

นายเสกสรร หมุนลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๕

นายธีรศักดิ

์

คำสิงห์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม)

 

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายธนากร เจริญศิริ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงลัดดา ประจวบสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงนันทกานต์ สุขจิต
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กหญิงมัลลิกา บุญชู

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงอาทิตยา ทิสารัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กชายสุริยา คำอ่อน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กชายกฤตพล ศิริสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

มาอยู่
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กชายIณัฐพงศ์ บุญชูงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กชายนัฐภูมิ พันธ์เกตุ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กชายวัชรพงษ์ เลิศยะโส
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงนิลธาดา มะลิซ้อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ บรรเทิงใจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กชายจักรพงศ์ พร้อมเพรียง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายวิทวัท สุขจิต
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายณภัทร สุขจิต
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายอิทธิชัย รักษาชล
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายวรวุฒิ พรหมบุตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กชายวุฒิชัย จำเริญใหญ่
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กชายอดิศรณ์ เชยจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงอรอุมา เทศธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ปรัดสิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายปญญา บรรเทิงใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายปวีณ หอมเนียม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ สายกระสุน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ก้านอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงศินิทรา ศาลางาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ กะชัน

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ประภา พันธ์เกตุ

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายชยากร สายกระสุน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กชายวีรภาพ ศาลางาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กชายปกิต กล้าแข็ง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ปานทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กชายปราโมทย์ มาดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายอนุชา จันคีลี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ จันทนะกร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงสุนันทา ช่วงชัยชนะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงฤทัยชนก มาดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงแพรชมพู แก้วฉลาด
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงพิยดา ยีรัมย์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงกนกกร วงค์คง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายวายุ มีคติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายพัฒนชัย พร้อมเพรียง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กชายเอกราช เทศธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กชายเจนณรงค์ ศิริสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

ภูมิสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงณัฐกานณ์ ระย้าย้อย
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กชายมนัญชัย ศิริสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายวิษณุ ก้านอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงเค็ง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายพีระนันท์ สายกระสุน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กชายพีรวิทย์ บุญดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงวริศรา มันยืน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงกรวรรณ พรหมนัด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทวารไพร วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ศิริสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กชายสายชล มานำเทียง

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงพิมพิกา ศิริสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงสุภาพร ศิริสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงสุนิสา ศิริสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ มาดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กชายวชิรากรณ์ สามารถกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายธีรทัศน์ อุทัยสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กชายชีวันธร วรบุญญา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กชายกฤษฎา อุนัยบัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ มาดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายพิริยพงศ์ เทอดสุวรรณ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กชายพีรภัทร ศิริสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กชายณัฐพนธ์ ศิริสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายชานนท์ ศิริสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงเกศินี สิริสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงสุพรรษา ศิริสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กหญิงจิราพร ศิริสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงผกาศรี บรรเทิงใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กชายนนทกร ศิริสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๔ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงนันธิดา คิดกล้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กชายเกียรติชัย กลินน้อย

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิริสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงขวัญแก้ว ศิริสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงภานุมาศ ศิริสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กชายจักรพงษ์ แข่งขัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กชายจีรวัฒน์ สุขจิต
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กชายศิวสิทธิ

์

กนขุนทด
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงนิธิตา ศาลางาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กชายศราวุฒิ แสวงทรัพย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กชายภานุพันธ์ สุขจิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กชายดนุพร พิมาทัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กชายเด่นดนัย สมัครสมาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กชายสามารถ ประจวบสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กชายณัฐธวัช พิมพ์จันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงนรินทร์ จงจาน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงวันณิตา สมรูป
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ มะลิซ้อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ราษฏร์สืบ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงรัตติกาล ก้านอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กชายวีรชัย สุทรงไชย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กชายสุภัทรชัย ใจกล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองลีง วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายเกริกก้อง หมอกสีมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กชายธนพัฒน์ บังรัมย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กชายพลวัฒน์ สมจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงวรรณวดี โพธิกลาง

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ บานเย็น
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา สะอาดตา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงภัทริกา สุขจิต
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กหญิงศศิธร อินทร์สำราญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงสุนีรัตน์ พลการ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงอนุชารัตน์ งามสง่า
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กชายจงเจริญ บุญมาก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กชายธนากร สุภศร
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กชายปารมี บุญมาก
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๕ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กชายพลวิทย์ สมจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายภาสกร ว่องไวย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายสุกิจ แยกรัมย์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายสุพพัต แก้วกาญจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงเกตุวดี โพธิกลาง

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงถิระดา สายกระสุน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงบุญญารัตน์ แน่ประโคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงฐานิดา ถะเกิงสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ หอมขจร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงวาสนา มาลัยทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงวิจิตรา ระดมสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงสิริธร ภาสภักดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ รสหอม
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงนภัสสร ยะระเชิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงปณรส จันทร์โชติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงพัชรี สุขจิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กชายชินวัตร ไชยโชติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงคณิศร สีหานาถ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงณัฏฐนิช มะลิช้อน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา สายกระสุน
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงวนิดา เสมียนรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงอรพรรณ โสดารัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กชายเอกราช หะพินรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงธาดารัตน์ ศรีสุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงนภัสสร ถะเกิงสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงพรนภา พิลึกรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงอนงค์นาฎ มะลิซ้อน
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กชายเอกรินทร์ ถะเกิงสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงรัชนีพร บุญแดนไพร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๕

นางสาวกัญญารัตน์ สุดโสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงสัจจานันท์ บุญเสริม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๗

นายกวีสร สุขจิต
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๘

นายพลวัฒน์ ระยาย้อย
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๐๙๙๙๙

นายสุชิน วงศ์จันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๖ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๐
นางสาวสุทธิดา ผิวทวี

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กหญิงเสาวรส บุญสวัสดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๒

นายธีรนัย บุญพิรุณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๓

นางสาวกัญญา สายกระสุน
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๔

นางสาวศศิธร เต็มใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา วัดอุทุมพร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กชายนครินทร์ บุญเต็ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงชลธิชา ผิวงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กหญิงทิฆัมพร อ่อนคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงนฤมล บุตรดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๐๙
เด็กหญิงบุญญารัตน์ อัตบุตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงปลายฝน พวงจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงภัสรา ด่านกระโทก
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เสนสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงอรวรรณ เกลียวทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กชายตะวัน รุ่งเรือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ สุขบรรเทิง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๖
เด็กหญิงรัตนาวรรณ สนทยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงสาริศา งามวิไลลาภ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กชายอนุชา ทองดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กชายธรพร นวลศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กชายธนพล เติมกล้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายธนากร ผุยพันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายธราดล แจ่มฟา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กชายพศิน อาจจงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ สมทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กชายสันติ อินทำนุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายอดิศร กิงโด

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กชายอิงครัต จรันรัก
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา สายแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงเกศินี แซ่ลี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงชไมพร อนุลีจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงญานี ลายสน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงดารุณี ระลึกดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงทิพตะวัน พันธมุย
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงธันย์ชนก ชะเมียงชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๗ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงนรินธร โพยนอก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เทพณรงค์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บุญนาค
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงปาริฉัตต์ รู้ตากแดด
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงปวีณา ศูนย์คำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงพรนภา พลศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงเพ็ญวรัตน์ ขันคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงฟาใส แสนดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงวรรัตน์ บวรรัมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กหญิงวริศรา บุญยงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผาดศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงศศินา อินนอก
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงศุภากร ประจง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ถินรัตน์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงอลิชา อุ้มเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายขวัญเทพ ร่วมทวี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กชายจักรพงษ์ จรัญรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายชลชัย สวากัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายณัฐพล กิงเกตุ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ โตอุทัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ วะชุม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กหญิงชฎาพร พรหมบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงชาลิสา สุขตน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ยอแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บังเสียน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงปาณิตา บุญเจือ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๑

นางสาวพรชิตา ศรีพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงพรรณนิภา นวนบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงพริงเพรา

้

จันทิมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงพิมพ์นพา นามเขตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงมัญชิษฐา สุขใหญ่
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงยลดา สร้อยจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ สีทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงอภิญญา บุษบารัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงอรัญญา เปรมไธสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงอารยา ห้าวหาญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กชายเกียรติภูมิ บุญทัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ตรีเหลา
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กชายณภัทร สุดาชาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญทะลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายธัญญา แสวงสุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กชายเนติพงษ์ สวากัน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงเกวลิน บุญชิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงฉัตรสุดา สุดสังข์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงชญานี สุขเจริญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงชมพูนุท มิถุนาวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ปานทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงชาลิสา สายบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงนริศรา สวากัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงนันทิกา ศรีจันทร์แปลง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงปนัดดา ศรเพชร
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงพิยดา อาศัยเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ อินเสก
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงศุภนันท์ นำน้อย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงอณิชยา แตงสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายไกรสิทธิ

์

หวังอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ เลิศยะโส
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายธนพล เทียวทอง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กชายภากร ชมชืน

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายภานุชิต กิจสามารถ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กชายรัฐพงศ์ สังสีราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กชายอนุรักษ์ เจริญยิง

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ดอกพุด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๐๙๙

นางสาวชฎาพร เพิมบุญ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงชลิดาภรณ์ สังวาลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงช่อชมพู ช่อม่วง
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงญาณินท์ แหวนเงิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กหญิงฐานิตา วุ่นตุลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงธัญญาเรศ พรแสน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๘๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงเนตรนภา โสมดำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงพักตร์พิมล เผือกนอก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงมุกตาภา ระเมียดดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงรุ่งระวี พันธ์นอก
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงสุภาดา ผ่องแผ้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สร้อยจิตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงอชิรญา วิลัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงอธิตติญา ปล้องลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงอรัญญา การนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี เสาวพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงวัฒนพร ขวกเขียว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กชายกฤษฎา ปอยทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงหวานตา มุมดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กชายจิรเมธ ไชยปลัด
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงกฤชนก บัวกะสังข์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายธนพล สุบิน
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๑

นายนำเพชร สุขสันต์คีรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กชายมีชัย เงางาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กชายมุขพล สืบเสาะเสมอ
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กชายวิชิต ศรีโพลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กชายวิษณุ จันทร์ดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงเขมรินทร์ วงษ์เจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงนัชชา นันทพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงนุสรา ชินวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงปริตา บุญเพิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงพรชิตา ปราบสูงเนิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงเมษา ชนะไพร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงรมลรินทร์ เรืองกล้า
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงรุจิรา เสามัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ บูรณะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กหญิงสุมินตรา ชาญชำนิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ช่างหม้อ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กชายธนกร รักงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายธนศักดิ

์

ผิวงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายธวัชชัย งามเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กชายพัทธพล ร่วมทวี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กชายภาคภูมิ ไพบูรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กชายวัชรพล อุปติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กชายสิงหนาถ พิเรศรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายสิทธิกร สอนแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กชายอนิรุจน์ บุตรงาม
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๖
เด็กหญิงกาญจ์ชนิกา แก้วกัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงฐาปนี บุญครอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงปวีณา บุญเจือ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงมายุรี นิลทัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงรินรดี โสประโคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงวนาวรรณ มุมดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงวริษฐา แรงเรือง
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงศิริโสภา พระทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายชยุตม์ บุญยงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กชายชัยวัตน์ วงษ์เจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กชายธนาทร มุลทุลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กชายธนิน สุระอามาตย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายธนิน พิมพ์จันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ศรีบญเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กชายวทัญู บุญตา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กชายวรชัย ไยเมือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายวีรชน นิธิยุตตมโสภณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

แลงล้อม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ขาวงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงณัฐริกา โชติช่วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กหญิงณัฐวิภา โชติช่วง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงนัฐกานต์ แสนกล้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงนันทนัช สาธร
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงลักษมณ เดชศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ คำปูน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงสาริศา ทวีจิตต์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงอัจฉรา ร่วมทวี
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วรนิเวศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายณัฐดนัย เจียดศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กชายธนกฤต รักงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กชายธีรภัทร ยอดแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กชายวีระชัย เงินยวง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กชายศุภกันต์ แลงล้อม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายสรัณย์ กลินถาวร

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กชายเอกรินทร์ เพชรสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงพรพิมล กำจัดภัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี นนธิจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงวรรณรดา แจ่มใส
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงวรรณิดา คำใบ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กหญิงวรรณิศา ทรงวาจา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงฮาซ์ซานะ ยานนท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๗

นายภีมพศ โสพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๘

นางสาวสุพัตรา บุญปุย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๘๙

นางสาวณัฐธิดา เทพสุธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๐

นางสาวนันท์ทิชา การะเกด
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๑

นางสาวกรรธิมา ศรีเพชร
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๒

นางสาวปรีชญา คำงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๓

นายจิรายุ สุขแสวง
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๔

นายพงษ์กิตต์ ศรีสถิตถาวร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๕

นางสาวชญานี บุญอนันท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๖

นางสาวบุญนิษา ทองยวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๗

นางสาวเปมิกา พุทธหล้า
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๘

นางสาวธนกร ฐานสมบูรณ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๑๙๙

นางสาวทักษพร บัวกะสังข์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๐

นางสาวอภิษฐา เหลือมเทศน์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๑

นางสาวเกศริญ อินทร์เสก
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๒

นางสาวชลธิชา แลงล้อม

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๓

นางสาวปยนุช จันทร์สระน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๔

นางสาวสุภาพร ปอมสุวรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๕

นางสาวนัฐจมีน ตระการผล
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๖

นางสาวจุฑารัตน์ อารีเอือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๗

นางสาวดวงเนตร เกิดแย้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๘

นางสาวพิมพร สุระสิทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๐๙

นางสาวภาวิตา ชะเมียงชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๐

นางสาววันวิสา จันทร์ภักดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๑

นางสาวสโรชา ศูนย์รัมย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๒

นางสาวอลิชา จันทร์ดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๓

นางสาวอาภัสรา วงษ์ภักดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๔

นางสาวเกษร เกิดเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๕

นางสาวมีลลิสา สร้อยจิตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๖

นางสาวยุวดี สร้อยจิตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๗

นางสาวอรปวีณา ทองมาก
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๘

นางสาวขวัญฤดี ศาลางาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๑๙

นางสาวพนัสดา บุญด้วง
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๐

นางสาวภารวี เศษฐกุลนิวัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๑

นายสิรภพ พงศ์เศรษฐมาศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๒

นายเสฏฐวุฒิ คิดจาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๓

นางสาวทิมพิกา วิชุมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๔

นางสาวธริตา การงานดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๕

นางสาวกัลยรัตน์ สร้อยจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๖

นายอนุวัฒน์ วะสุวรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๗

นางสาวพัชรา อิมสำราญ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๘

นางสาวภัทรวดี เพ็งทวี
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๒๙

นางสาววราภรณ์ โชคเกิด
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๐

นายพชรพล วงษ์เจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๑

นายเรืองศักดิ

์

สวยรูป
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๒

นางสาวสิมุตา ตุ้มจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๓

นางสาวสไบทอง บุรทร
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๔

นางสาวสุดธิดา เสาทน
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๕

นางสาวนราวัลย์ นามโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๖

นางสาวจุฑารัตน์ ฟอมไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๗

นายณัฐกร บำรุงชือ

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๘

นายฉัตรมงคล โสภิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๓๙

นางสาวศุภรัตน์ ใสงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๐

นางสาวอภัสรา เพิมบุญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๑

นายนิพนธ์ สำราญสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๒

นางสาวชุติมา กระแสเทพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๓

นายเติมศักดิ

์

นุ่นปนปก
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกาบเชิงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงกฤษณาพร ศรีน้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นรินทร์นอก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงพุธิตา ดาทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กชายณัฐพล ดีสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กชายธเนศ ศรีแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แกล้วกล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กชายนฤดม นางาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงนิพาดา มีสกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงปรียานันท์ นามเวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภานุ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงศศิธร สมานทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงสุชานันท์ เทียมคลี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กชายอนุพงศ์ สร้อยเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงวรัญญา กาขุนทด
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ยอดสาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงณัฐติยา จันทร์หอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายธนพงษ์ อย่าเสียสัตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงศุภกานต์ กระแสโสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนนชัย วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายสันติ มียิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายประยุทธ ครบสิน

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายธีรพัฒน์ มากงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงนุชจรี อินทร์สำราญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงศิริมล ศรีตะแกะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงพัชรี สุขแสวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงกฤติญา ธัญญศิรินนท์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงนิริมนต์ ลาหัวโทน
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กหญิงสายใจ พลอาจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายกิตติคุณ ยอนรัมย์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กชายสันติ กองม่วง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กชายอภิเชษฐ สุรสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ บัวสอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กชายภูวรินทร์ ตุ่นทอง ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กชายธิติศักดิ

์

สาระนิม

่

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุขบรรเทิง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กชายนัฐภูมิ บวรโมกข์ ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กชายปวเรศ สีขาว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กชายโสฬส ชมเหว่า
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กชายพชร สืบเสาะเสมอ
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงพีรดา จุไร
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กหญิงมนกานต์ สดับสาร ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กหญิงปราณัสมา จินดาแดง ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์แดง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงอวิญญา จำปาสุข ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงภูลดา ศรีน้อย
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงจิรัชยา แว่นอินทร์
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงมนฤกา ทวีทา
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงสุนิสา สุภาบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายตะวันรุ่ง สุนิลรัมย์
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายธงไทย โชติยา
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กชายธีรเดช พรหมบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ กรีทอง
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กชายพิชยุตต์ สุระสิทธิ

์

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายวิสุทธิ

์

คัมมินส์
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงเมริษา เปนตามวา
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กหญิงกานต์รวี วิจิตรขจี
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วงษ์เจริญ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กหญิงฑิตยา ทะเลรัมย์
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงศิรินาถ จันทร์แดง ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงภัทรธิดา มุมทอง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงธนิกานต์ มันสุข

่

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงพนิตธิดา มะริรส
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา สีดาเลิศ
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กหญิงกษมา จันทร์แดง
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงชริสา ปรีบุญครอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายอภิเชษฐ ศรีดาเลิศ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กชายเชียรวิทย์ ทวีทา ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กชายสิปปวิชญ์ งามละม่อม
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กชายพลศักดิ

์

สายบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ เสาวคนธ์
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายนภสินธ์ นนสา
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายธีรพงษ์ สมานรักษ์
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กชายอนาวิล มีสูรย์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กชายสรชัช ปรีบุญครอง
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ สมบูรณ์พันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายวรพล กองตัน
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายปฐวีกานต์ ไวยธนท์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ปาปะโม
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงปวีณา สุขแก้ว
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงศศิกานต์ มันวงศ์

่

๒๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงบัวแก้ว ขันทอง ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กชายวีรภัทร อุดมสุข ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กชายภัทรวุฒิ กรีทอง
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายอรรถพล ทองมาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กชายอดิเทพ เอ็นดู
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กชายชลิต กุมสติ
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงชนม์นิภา สายแสงจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงมณีเพชร กรีทอง
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงชลดา เอ็นดู ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บัวสอน ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงมณียา สีดาเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ สร้างดี
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงอัญชิสา สุขบรรเทิง
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูตัน อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายวัจน์กร ชาวสวน
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ทองเหลือม

่

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงพรหมพร เดชฤทธิ

์

๔/๔๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงชรัญญา ฮ้อเจริญวิวัฒน์
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงวนัสนันท์ เอ็นดู ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงชลดา โสรถาวร ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กหญิงสุวิชญา กว้างขวาง
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กหญิงศิวพร บุญไว
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงเปรมยุตา ถือเหมาะ
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงศิริพร จันทร์เปยก ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงสุพิชญา แว่นทิพย์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมานพร้อม
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กชายสิทธิชา นับถือสุข
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กชายตะวัน ทองสะอาด
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กชายจำเริญ บุญไว
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ ซ้อนกลิน

่

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กชายปรียะวัฒร์ คำงาม
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กชายพงศกร เอ็นดู
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ มันยืน

่

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงจิราพัชร พันธุ์กิงทิพย์

่

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงจรัสรวี ไชยศรี
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงธิติมา พิมพ์เก่า
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงรังสิมันต์ญา บุญปก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงปยนิล สร้อยเสน
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงวรัญญา พูนเสร็จ
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงจรรยวรรธ ดาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กหญิงพัชราภา อนันต์ปรีชากุล
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงกุลธิดา ช่างเหลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงสุนิสา แกล้วกล้า ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงกุหลาบ โสนาดา
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายผา ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายยุทธนา สมานพร้อม
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายกฤติพงษ์ ช่วงชัยชนะ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

จันท้าว
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กชายฆราวัฒน์ เอ็นดู ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ โสภา
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญประธรรม ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ทาตะสุข ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงสมใจ ชาวสวน
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงศิริวิมง เคนคำพา ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงวนิดา ไกรศร
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงเยาวเรศ แก้วกัลยา
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงศรุตา มูลทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กชายพชร ไท้ยง้วน
๒๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงสิริวิมล จันทร์ทอง
๒๙/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงมาริสา ชมเหิม
๓๐/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา อุดมพรหมวิหาร  

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๒

เด็กชายชโนดม ชุ่มมาก
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กชายปยณัฐ นำดวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กชายอนุภัทร จงใจงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงกานต์ทิตา โพธิยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงชนิดา มีนาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงธิดาภา ชาญเชียว

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงบุษยมาศ กล้วยทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงปรีดา ผาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงรสริน เพิมทรัพย์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงวรรณษา อุดมเดช
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงอิสรา สุระคนธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ อยู่โค
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กชายจิรายุส ฟุงกลิน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กชายอรรถพล เนียมงาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงกชกร สุขใส
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงจิตตินันท์ นันท์ไสย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงชลธิชา สุขอุ้ม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงปทมา เมียะแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ยมมุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงภานิตา ไม้อ่อนดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงระวีวรรณ เหลาชัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงวริศรา สมทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงสไบทิพย์ มะลิงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กหญิงอชิรยา จันทมล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายเดชา มีเหมาะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายธนพล ผลผกา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายธนากร แก้วสุวรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายเบญจมินทร์ ผลแม่น
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กชายเพ็ญเพชร ภาสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กชายวิทยา ศรีกะชา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กชายเอกพัน ชินเกตุ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาคเจือ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงเขมจิรา แท่นทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงจินฑ์จุทา สาลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงนลินี แสงสิงห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์มณี น้องดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงวณิดา นันทไสย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ไกรยา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เจียนงาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ เอิบสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงสุจิรา ยิงหาญ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์ นามวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กชายพรรษา หงษ์แก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กชายพสธร มิโน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

นวลศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กชายอัครชาติ ศรีลาชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงนันทฉัตร ชาญเชียว

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงนิศามณี ก้านแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงพานภูพิงค์ กงอินทะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงวริศรา จำปาสังข์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงวริศรา บุญโต
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมสอน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงสุชัญญา อินทร์ทัด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงสุพิชญา เปนรงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กชายนัฐวุฒิ นันทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กชายวีรพรรณ วงศสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ชืนใจ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงธันย์ชนก นันทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงเปรมจิตร สุวรรณเลิศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงพนัดดา โพแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงเพชรศรี อินทร์ทัศน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กชายณัฐพล เลิศงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รักษาพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายภานุเดช จงใจงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กชายสรสิช ทองจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ ไสยิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงจิราพร บุญศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงจีรนันท์ แตงกระโทก

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงธารดี ตนศิริ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงนนทิยา ไตรโยธี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงปฐมวรรณ ชืนบาน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงพัชรศรี พรมอุก
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๒๙๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงรัชญาดา นันทะหมุด
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงคุณัญญา แก้วสุวรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงจินตหรา แก่นมัน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงดุษฎี ภูหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กหญิงสุทธิลักณ์ สุขแสวง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กหญิงหทัยวรรณ สมงาม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สะเทือน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กชายรวิพล เทียมจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กชายวชิรวิทย์ เสาไส
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงกนกอร ยิงเชียว

่ ่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงการะเกด พันสุโพธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ หกเงิน
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กชายณัฐวร เทียมศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กชายธีรวัตร ปรุดรัมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงชนิตา ดวงจิตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงตติยา สุระคนธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สัมดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงสโรชา มะเดือ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงอนุชตรา จันทร์หอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กชายไกรวิชญ์ สุระ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กชายณัฐภัทร คำวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กชายธนกฤต แม่นผล
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กชายนันทกร ใจชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กชายพงศ์สุริยัณ หมายมัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงกนพร กาญจันดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญพร้อม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงขวัญเกล้า คำเสมอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงจิราพัชร นันทา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงจุฑามณี ช่างบุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงนภเกตน์ ใจสว่าง
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงบุญยรัตน์ ปทวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กหญิงปทมพร จิตรสะอาด
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงพริตา ยอดทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงวิวรรธณี บัวตะคุ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ควรดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงอติกานต์ ชมชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงพิมพิดา ยิงชืน

่ ่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๒

นางสาวคฑามาศ บุญอุ่น

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๓

นางสาวอรทัย พรหมงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๔

นายชัชวาล หวังทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๕

นายนัฐพล ตลับทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๖

นายอธิพงศ์ จันทร์หอม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๗

นางสาวธัญชนก อำภา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๘

นางสาวศศิธร แก้วสังข์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๔๙๙

นางสาวศศิวรรณ สัตบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงศันสนีย์ ลำทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๑

นายอนันตชัย วิลัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๒

นายอภิสิทธิ

์

แก้วดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๓

นางสาวจิตรา ศาลางาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๔

นางสาววรรณภา แรงสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๕

นางสาวสุนิสา นันทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๖

นางสาวอายระญา บุญเพิม

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๗

นายกันตพงศ์ พิมพ์เสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๘

นายณัฐพล อินทร์ทัด

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กชายธนกฤต คำพร
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๐

นายภาคภูมิ สมหวัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๑

นายอัฐพงศ์ พรมอุก
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๒

นางสาวกุลสตรี ทองจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๓

นางสาวจันทิมาศ บุญตัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๔

นางสาวทิพย์สุดา อนุพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๕

นางสาวเพชรศรี บุญนอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๖

นางสาวไพลิน โอดสวย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๗

นางสาวสุภาพร แสงสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๘

นางสาวอนัญญา อ่อนตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๑๙

นายชินวัตร แรงกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๐

นายธนภูมิ ทองยวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๑

นายธนฤทธิ

์

วงษ์วรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๒

นายโยธิน สุดเฉลิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๓

นายวัชรินทร์ จันทมล

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๔

นางสาวกัญญารัตน์ พัดพรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๕

นางสาววรนุช คณทา
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๖

นายเทวา มังชุพันธ์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๗

นายศุภากร สืบเพ็ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๘

นางสาวรัชฎาพร แรงรอบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๒๙

นางสาววรินธร มาลาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๐

นายวัชรียา เจียนงาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๑

นายพงษ์พิทักษ์ มนทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๒

นายอัมรินทร์ อินทะจักร
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๓

นางสาวเกวลิน แคนสิลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๔

นางสาวณัฐมล พันมะณีย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๕

นางสาวธัญญารัตน์ คำเสมอ
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๖

นางสาวพรธนา ปรีชาพูด
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๗

นายพัชรพล จันดาชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๘

นายวีระพงษ์ ม่วงละออ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๓๙

นางสาวพรนภา เจือจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๐

นายภักดี มากมี
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๑

นางสาวสุวรรณี อินทจักร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๒

นางสาวนำฝน นันทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๓

นางสาวพิชญากานต์ เจียนงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๔

นางสาวสุวรรณา คำพงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๕

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทับแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๖

นางสาววริศรา ม่วงละออ
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๗

นายอติชาติ ว่องไว
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๘

นางสาวณัฐชา วิลามาศ
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๔๙

นางสาววลัยลักษณ์ ราชรักษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๐

นางสาวอรณี จิตสอาด
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๑

นางสาวอินทิรา แสงเพ็ง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๒

นางสาวอิสราภรณ์ สุดสำฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๓

นายวุฒิศักดิ

์

เพชรรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๔

นางสาวศิริยากร ผลเจริญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๕

นางสาวสิรินยา งามลำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๖

นางสาวอาทิตยา จันทะรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๗

นางสาวพัชราภรณ์ นันทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๘

นางสาววนิดา สถานสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๕๙

นางสาวขนิษฐา แขมคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๐

นางสาวชุติมา ดวงฉำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๑

นางสาวหทัยชนก ยิงดัง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๒

นางสาวสุชาดา เสาใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๓

นายเอกภพ บุญพูล
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๔

นายสาธร วงษ์ไล
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๕

นายสิทธา ถาพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๖

นายภาณุพงศ์ ห่อทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กชายศุรกฤษ ชัยศรีษะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงลัคนา จันทร์แสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงพรรวษา ดมหอม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงสุนิสา ไชยศรีษะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงพัณณิตา เพียหาเทศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กชายกิตติกานต์ พูลเกิด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กชายทินภัทร สังเกตกิจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๔

เด็กชายวัฒธนศิลป สว่างแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ เสาร์มัน

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กชายสานุวัฒน์ สุขเสาร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กชายอลงกรณ์ สอนงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กชายไกรวิชญ์ ดาวรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กชายธีระพงษ์ ศิลสอน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กชายปรีชา ทาทม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงเขมิกา จีนเจ็ด
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ ตุงคะเสน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงนันทิตา แรงสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กหญิงพัชณิดา พูนเกิด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงอรนิภา แซ่ตัง

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๖
เด็กหญิงกัญญาวรรณ

หนูไธสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงกิตติกา ปุยทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงชนินาถ จันทร์แสง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงนภสร จันทร์แสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กชายอภิลักษณ์ เปยปาน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๒

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์แสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๓

เด็กชายโชควัฒนา จันทร์แสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กชายธนพนธ์ โกยชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กหญิงธิยาดา เสางอน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงนันทกานต์ โต๊ะนาค
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงสร้อยทอง หงส์โสภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กหญิงอรธิดา สมยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๕๙๙
เด็กหญิงปทมาวรรณ โสดหอม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายอานนท์ จุติพรรณวัฒนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงนันธิดา แดงสีอ่อน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๒

นางสาวกุลณัฐ จันเพชร

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กชายพิพัฒนะ ทิพย์เขนรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงวาสนา เกษมสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายณัฐชัย ตามสายสุด
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กหญิงปณิตา บุญหอม
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงปาฏิกา ทองคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กหญิงอุรา พลภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงวรรณวิสา เกตุแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๐

นายวรวุฒิ บุตรงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๑

นายยุทธภูมิ ผลพูน

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๒

นางสาวเฟองฟา เกษมสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๓

แม่ชีลำเนา พันธ์ภา
๑๒/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กชายธาราเทพ เทียนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงศศินิภา แตงอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กชายชนากร ชือพันธ์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงทิพวรรณ จันเขว้า

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงนุชนาถ พิมพ์จันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงพรไพลิน ใยดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงฤกษ์อรุณ ปอวังตะโก
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กหญิงสุภัชชา จันทร์ดำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๒
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อ่อนประเสริฐ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงหทัยวรรณ นามสวัสดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายอัมพร แก้วสุรีย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กหญิงเกศินี บัวแดง
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา เสาไย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สายศร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงอรพิน ศรีทิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กชายชาตรี บุญเลิศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๔ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขศรีนวน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงเกวลิน แสงจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงธมลวรรณ จงใจงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงจันทร์จรัส ประทุมวัน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๕

เด็กหญิงพนิดา โกศล
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงสุทัตตา ทนทาน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงอริศรา สารภี
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กหญิงอินทร์ธิรา จารัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงพิจิตรา คำใบ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงภัคภัทร โต๊ะไธสง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๑

นางสาวชลดา บุตรงาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๒

นางสาวสุภาวดี จะเชนรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๓

นายธีรกร มนัสตรง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๔

นายพานุวัฒน์ บุญวิชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๕

นางสาวชุติพร สุขแสวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๖

นางสาวทอฝน บรรณการ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๗

นางสาวพรธิตา คลิบแดง
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๘

นางสาวสิริวรรณ สติพลัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๔๙

นายปยะนัส จันทร์หอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๐

นายสายฟา สมท้องที

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๑

นางสาวกุลนันท์ ดาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๒

นางสาวเหมยซิน เงางาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๓

นางสาวพนชนก บุตรงาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๔

นางสาววนิดา คำนึงศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๕

นางสาวสุนิสา นามสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๖

นางสาวสุภัทรา ธนภาสีแยก

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๗

นางสาวสิรินยา กุลรัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๘

นางสาวกัลยรัตน์ พันธ์ชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๕๙

นางสาวชนาภา พันธ์ุชนม์เกษม
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๐

นางสาวนิภาภรณ์ เสาชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๑

นางสาวปณณิกา ภาสดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๒

นางสาวสุพัตรา สุขยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๓

นางสาวสุวรรณภา บุญเชิด
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๔

นางสาวกุลนาถ โต๊ะไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๕

นายยุทธภูมิ มะลัยทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๖

นายศราวุธ สมนึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๗

นางสาวนุชจรี เนียมหอม
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๘

นางสาวณัฐรัตน์ แก้วมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๖๙

นายวีรชน สามใจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนาสนวิทยา วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายบุญวัฒน์ โพธิเงิน

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายปรัชญา กองศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายจงรัก สุทธิยานุช
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กชายกฤตติพันธ์ พาเจริญ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงพิชชาภา มาลัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กหญิงภัคริน นิลแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กหญิงเยาวพา ประดุจชนม์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงธารตะวัน ช่างถมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ฤกษ์ดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กหญิงศิริวรรณ นาคดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงสิริธร จันทร์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงสุภาพร ประดับ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา วงชารี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงอณิชา ผิวทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๔
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา มาลัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงปยะฉัตร สายศร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงธนสร ชัยชนะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา สุภิษะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

นิตรลาภ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กชายดุลยทัศน์ สืบสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กชายวิโนทก์ บุญเหมาะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กชายณัฏฐ์ จารัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายเจริญเกียรติ ยินดีงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กชายเอกพล เนียมหอม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กชายพุฒิเทพ
เหล่าธีรกาญจนา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงนิรดา สังข์ลาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กหญิงดวงกมล ลักขษร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ หมายเจริญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กหญิงสุวนันท์ จารัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงณัฐชา นิลแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงสุนันทา สีแยก

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๑
เด็กหญิงประภาพิมล ลาแพงดี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงจินดา จาทุนิล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงณัจฉรียา หนูปลอด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงนภาพร ใสทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สวัสดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงสมฤทัย แผ่นทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา บุญธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงธมลวรรณ ปานทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์แปน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๐

เด็กชายสหภาพ บุตรงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๑

เด็กชายศิรศักดิ

์

หนองพล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๒

เด็กชายชิษณุพงค์ หิรนรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๓

เด็กชายทรงเฉลิม แสงพุ่ม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ พรหมทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กชายเตชัส สังลาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทินารัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงฉวีวรรณ จารัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงกัลยาณี แผ่นทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงลักขณา รัศมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงสิริวิมล ทองหล่อ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ จิตรเย็น
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ แสงประสิทธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๓

เด็กชายพีระพัฒน์ ใจกล้า
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๔

เด็กชายกีรติ ปานเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๕

เด็กชายชนะชัย บำเพ็ญเพียร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๖

เด็กชายศุภกร ดอกเชือเอม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๗

เด็กชายธนาธร เสริมจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๘

เด็กชายนนทกานต์ กุลรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๒๙

เด็กชายทรงเกียรติ เจริญศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงอิสราภรณ์ พรหมทา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กหญิงวิภา แว่นเนตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงวริศรา ปญญาเหลือ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงวาสนา จันทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงกัลยา พรมบริบุตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายพิสิษฐ์ นามเพราะ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กชายอนันตศักดิ

์

สืบสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กชายวุฒิภัทร ทะปญญา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กชายเสกสิทธิ

์

จำปาบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงอนุชิตา ฤกษ์ดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงอารียา ทองหล่อ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงภัสราภรณ์ สุภิษะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงดาริน นาหอคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงฐิชาดา สายศร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงสุทธิพร สืบสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กชายศุภโชค นาสิงขันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กชายลิขิต จันนุบิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กชายพรชัย ไตรนอก
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายอดิเทพ เขียวโต
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กชายศักรินทร์ ขมเล็ก
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

นาคเกตุ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กชายศิวกร ฤกษ์ดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายเจษฎาพร นิยาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กชายตุรากร รวดเร็ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กชายพัชรพล แก้วเกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กชายทนันชัย นิลแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์แก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงจีรนันท์ คำผม
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงดวงฤทัย เข็มแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงจรินทิรา คูณศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมใจ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงอนันตภรณ์ จารัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กชายธัญวัฒน์ กูลรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กชายปฏิพล สำราญลำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กชายปฏิภาณ นพพิบุลย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กชายสถาปติ ชืนชูแพง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กชายธีรชาติ เคนพรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กชายศุภชัย วงศ์ไพศาลสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กหญิงรัชฎา ยาหอม
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงนิราพร แตงกวารัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงติฬาภรณ์ แว่นดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กชายวรายุทธ เทียนทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายวรากร อินศร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กชายสิทธินนท์ โสรเนตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กชายวิทวัฒน์ จันทรารักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กชายธนกฤต นิลแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา พิมพ์แก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ พ่อค้า
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กชายภูวดล สุพาพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กชายธเนศ จารัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงโชติกา ภูมิศูนย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงกาญจนา ศิริออย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงอธิชา พุทธิชนม์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กหญิงทัศนีย์ภรณ์ ทนทาน
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กหญิงดวงตา แก้วกอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กชายอภิชัย บุตรงาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กชายวิโรจน์ สกุลทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์งาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

สกุลทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายโชคอำนวย รัฐสมุทร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายสราวุธ นาหอคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงชลิดา จันทร์แดง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สีแยก
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กหญิงสิรินภา สมัครดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ ลำดวนรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงหทัยกานต์ จารัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ทนทาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงชนิตา บุญยงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กชายนราธรณ์ พรหมวัฒน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กชายกฤษณะ เรียบสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กชายเดชดำรงณ์ นิลดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กหญิงระสา แซ่ฮอ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กหญิงสิริรัตน์ หมายเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงฌาริษา พิศวงขวัญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงณัฐทิวาณี สาระคร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๐๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โพธิแสงทอง

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เพิมไทย

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงอภัทราพร สายศร
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กชายเศรษฐสิทธิ

์

ภูสูง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กชายไชยยศ เพราะดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กชายภูฐาน อุปพงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศิริพูน
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์จำเริญ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ พืนฉลาด

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงวัชรี ชองรัมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ วิบูลเพ็ง
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงณัฐรัตน์ นนทวิชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงฐิติชญา นุใหม่
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กชายพสิษฐ์ รัตนเสถียร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์ ์

กูลรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ ประหยัดชือ

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ บรรจุสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สรวลสันต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กชายกิตติพิชญ์ มุลเมืองแสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๔
เด็กหญิงประกายดาว นิลดา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๕

นางสาวอัมพิกา กองศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายชินวัตร ประดุจชนม์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงพิจิตตรา บุญมี
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงทรายขวัญ กูลรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๒๙

เด็กหญิงธัญยพร ม่วงศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงศุทธินี บูรณ์เจริญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๑

เด็กชายเกษม ลับโกษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๒

เด็กชายประสิทธิ

์

แสนสิงห์
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงดวงพร กล้วยสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา นามมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงญาดา จารัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงพรพิมล ทวีทรัพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงนริสา แสงงาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ดีระเมียส
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ สูงยิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงปวีณา ขาวงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กชายปยวัฒน์ ดวงศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กชายหาญศักดิ

์

อย่าลืมดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นามวัฒน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กชายภูวดล จันทร์นวล
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กชายสุรชัย ชาญชัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงธิญาดา บุตรงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายสุพัศ สะเก็บมะวา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายธนกร คำมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ พินโสภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กชายสุรพันธ์ อุปถัมภ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงนิรัชพร มีนิสสัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๒
เด็กหญิงประกายแก้ว

เนตฝาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงวิรวรรณ บุญลอย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กชายณัฐพล จินดาประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กชายอาคม แพนไพสงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กชายศตวรรษ วงค์เกตุ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กชายวรเชษฐ์ อินทร์โสภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

พรหมวัฒน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงปทมา บุญศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงสาวิตรี คำชู
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงลัดดาวงศ์ บุญเหมาะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

มูลทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กชายโตมร สาลีทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กชายเทิดเกียรติ มิฆะเนตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายชินกร วันวิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงปฏิพร กันยวงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา สมควรชัด
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กชายนันธพงค์ สาตซิว
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กชายอภิชาติ แตงอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กชายเดชาธร บุญทัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กชายลิขิต สุดดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงศรัณยา ชงโค
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กหญิงระพีพัฒน์ นิลสมัคร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงบุษบา แพทย์มด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กชายอภินันท์ พันธ์พงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กชายธนภัทร ไขจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กชายอุทิศ คิดกล้า
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ตะเกิงผล
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงวิศลยา แก้วจิต
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงนวลจันทร์ ไชยเงา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กชายยศภัทร สวัสดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๒

นายวศิน กูลรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๓

นางสาวธนพร กองศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๔

นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเดชะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๕

นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๖

นายไกรศิริ เจริญศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๗

นางสาวจิรวรรณ ช่วยบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๘

นายวิทวัต อุดมทวี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๘๙

นายภูฤทธิ

์

ดำเนินงาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๐

นางสาวบุญทาริกา พรหมทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๑

นางสาวอรณภา ชูสกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๒

นางสาวมณีรัตน์ จบงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๓

นายอภิสิทธิ

์

สุภิษะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๔

นายภูริณัฐ ดุจจานุทัศน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๕

นายอนุพงค์ บุญเสร็จ
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๖

นางสาวณัฐธิตา ศรีน้อย
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๗

นายนิธิสิทธิ

์

สมัครดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๘

นายพร้อมพงษ์ พรมวัฒน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๘๙๙

นายสันติสุข เปาเพชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๐

นายศักรินทร์ สุภิษะ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๑

นางสาวพรพรรณ สุรสีห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๒

นายกฤษฎา กงแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๓

นายทรงสิทธิ

์

แม่นศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๔

นางสาวรวิวรรณ ไชยดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๕

นางสาวอารีย์รัตน์ อุปถัมภ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๖

นางสาวปนัดดา กมลเลิศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๗

นางสาวปาริชาติ จันทวงค์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๘

นางสาวธาลิณี จารัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๐๙

นายไกรฤกษ์ จารัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๐

นายถิรายุส์ พิมพ์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๑

นายพิทักษ์ ทองหล่อ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๒

นายพงศ์ปกรณ์ มันหมาย

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๓

นางสาวสุภาวดี สารเพ็ชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๔

นางสาวสุนีย์ เทียนทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๕

นางสาวศิริทิพย์ กุลรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๖

นายนพดล บรรดาศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๗

นายสุชาครีส์ สืบสังข์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๘

นายมิตรชัย อย่าลืมดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๑๙

นายวิษณุ แก้วขวัญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๐

นายวีรชัย ส่งกลิน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๑

นายทวีศักดิ

์

จันทร์สุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

สินมาก
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๓

นางสาวรวงรัตน์ จูงงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๔

นางสาวพรนิภา นพพิบูลย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๕

นางสาวระวีวรรณ มาลัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๖

นางสาวลลิตา เห็นสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๗

นายวิสิทธิ

์

ชงโค
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๘

นายอภิเดช พรหมทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๒๙

นายบุญฤทธิ

์

บริบูรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๐

นายภูวนาถ วงแหวน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๑

นายจีรศักดิ

์

เมืองสีดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๒

นางสาวบัณฑิตา พอกพูน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๓

นางสาวพิยดา ยอดทองหลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๔

นางสาวยาใจ พรหมทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๕

นางสาวถิรวรรธถ์ สวัสดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๖

นางสาวจุฑามณี ประดับ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๗

นางสาวลลนา คะเลรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๘

นางสาวสุทธิดา แสนรู้
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๓๙

นางสาวโอสธี ชัยชุมพล
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๐

นายรัชวุฒิ มอบอิว
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๑

นางสาววิชุดา สำราญใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๒

นางสาวสุนิสา บุญขาว
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๓

นางสาวศิริพร แสงนนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๔

นางสาวปานรวีร์ บุญสอน
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๕

นายสิทธิชัย ไทยยิง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๖

นางสาวมลชนก นามวัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๗

นางสาววิภา นิลแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๘

นางสาวพรชิตา อ่อนศรีประไพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๔๙

นางสาวมิงฤดี

่

สิงคะเวหน
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๐

นางสาวสุธารัตน์ สืบสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๑

นางสาวศิริรัตน์ บุตรโคตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๒

นางสาวขวัญฤดี จันเคียว
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๓

นางสาวสุภชา โต๊ะงาม
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๔

นางสาวพิยดา ศัตรูพินาศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๕

นางสาวธัญลักษณ์ ไขจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๖

นายธีเดช พิกุลทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๗

นายวันชัย มีรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๘

นางสาวรุ่งรวี สุภิษะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๕๙

นางสาวโชติกา สีระปนโน
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๐

นางสาวศิริมาศ จินพละ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๑

นางสาวทิชา โฉมสะอาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๒

นางสาวยุวดี พระงาม
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๓

นายวุฒิชัย หมายชอบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๔

นางสาวสุภัสสร จองปอ
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๕

นางสาวธณัฐญา มูลนิล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๖

นางสาวศิริวรรณ มันสลาย

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๗

นายอดิศร บุญเลิศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๘

นางสาวอัมพร สังข์ลาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๖๙

นายบุรินทร์ สุทธิยานุช
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๐

นางสาวรจนา สำราญใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๑

นางสาวสุดารัตน์ พอกพูน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๒

นางสาวรัชรินทร์ ลาดทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๓

นายพัฒนะ ศรีละออ
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๔

นางสาววิชุดา ราชทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๕

นางสาวอรสา ฤกษ์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๖

นางสาวสายสวรรค์ สายแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๗

นางสาวกมลรัตน์ ศุภมงคลเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๘

นางสาวสุนัตดา สุกใส
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๗๙

นางสาวพันธ์วิสา ปราชจำรูญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๐

นายกิตติศักดิ

์

เปรียบยิง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๑

นายพันแสนศักดิ

์

อุ่นทวี
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๒

นายอรรถวุฒิ อุดหนุน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๓

นายเกริกพล พอกพูน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๔

นายภูมิกิต นิลดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๕

นางสาวชนิสรา จันทรารักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๖

นางสาววนัชพร อัมหะธร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๗

นางสาวศิริวรรณ ชมพู
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๘

นางสาวนำทิพย์ เสาะโชค
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๘๙

นางสาวพัทธนันท์ รองสาลี
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๐

นายนฤพล บุญเหมาะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๑

นายวิสุทโธ บูรณ์เจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๒

นายธราเทพ นิลดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๓

นางสาวสุภาดา สุกใส
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๔

นางสาวปวิดา โสมสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๕

นางสาวอรุณแย้ม จาธุนินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๖

นางสาวกนกวรรณ ประดุจชนม์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๗

นางสาวทรายทอง จารัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๘

นางสาวยุวรดี ทายาหอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๐๙๙๙

นายณัฐพล สายศร
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๐

นายอนุสรณ์ พรมพิลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๑

นายธนบูรณ์ ตุ้มทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๒

นายศิกษกะ ดีระเมียด
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๓

นางสาวพีรยา อยู่ยืน
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๔

นางสาวอาทิตตยา มิฆเนตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๕

นางสาวจิราพร แม่นจิตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๖

นางสาวพัชรนันท์ นิลดา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๗

นางสาวสุธิษา สำนักนิตย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๘

นางสาวณัฐกานต์ เทียนทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๐๙

นายทินกร สิงคเวหน
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๐

นางสาวปยะฉัตร จารัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๑

นางสาวสุรพินยา มามากทรัพย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๒

นางสาวสุดารัตน์ นาโสม
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๓

นางสาวณิรดา สุภิษะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๔

นางสาวอริสสา มิฆเนตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๕

นายนพรัตน์ สุภิษะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๖

นางสาวสุภาวดี ใบทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๗

นางสาวสายธาร โพธิแสงทอง

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๘

นางสาวเบญจมาศ วางประโคน
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๑๙

นายเกษมชัย สุริโน
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๐

นายสุริวงศ์ สมนึก
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๑

นางสาววราภา บุญส่ง
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๒

นางสาววิภาดา จารัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๓
นางสาวประกายดาว พรหมสวน

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๔

นางสาวอุบลวัลย์ ดำเนินงาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๕

นางสาวสุรินทร์รัตน์ พันธ์ขาว
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๖
นางสาวรัตนากาญจน์

หวังเปน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๗

นายสถาพร อมรนิติโชคสกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๘

นางสาวณัฐการณ์ โพธิไทร
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๒๙

นางสาวอรอนงค์ มิฆะเนตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๐

นางสาวอทิตยา สังข์ลาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๑

นายเฉลิมชนม์ พรวัฒนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๒

นางสาวสุพรรษา หนุนโชค
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๓

นางสาววันเพ็ญ เข็มทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๔

นางสาวจิรนันท์ ยืนยาว
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๕

นางสาวพรนภา พูนประโคน
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๖

นางสาวสุวรรณา ศรีอนุต
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๗

นางสาวแคทรินทร์ ผิวดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๘

นายอภิชาติ มากุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๓๙

นางสาวอารีญา แขมคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๐

นางสาวสุภาวดี ศรีประเสริฐ
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๑

นางสาวอัญชนิกา ชือพันธ์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๒

นายสุพจน์ แสนมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๓

นายวุฒิเทพ ครอบแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๔

นายกฤษกร เกตวิจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๕

นายอติรุจ ตัวสะอาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๖

นางสาวธนภรณ์ ประดับสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๗

นางสาวศศินันท์ ฤกษ์ดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๘

นางสาวจินต์จุฑา แก่นเดียว
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๔๙

นางสาวเบญจวรรณ สิงห์หนัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๐

นางสาวศรัญญา วิบูลย์เพ็ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๑

นางสาววราภรณ์ เปนสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๒

นายชัยพฤกษ์ สอนดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๓

นายอนุภัทร อยู่ปูน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๔

นายปยพงษ์ ดวงศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๕

นายสัณหณัฐ์ นพเก้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๖

นายวราวุธ มีเสียง
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๗

นายศุภชัย สวัสดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๘

นางสาวภัควดี รวดเร็ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๕๙

นางสาวปยฉัตร กระแสเทพ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๐

นางสาวพนิตา พอกพูน
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๑

นางสาวอรนภา บรรดาศักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๒

นางสาวอมรรัตน์ เคนพรม
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๓

นางสาวเกสรา แพทย์มด
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๔

นางสาวเรณู สมดังใจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๕

นายบารมี พากเพียร
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๖

นายเรืองศักดิ

์

สุภิษะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๗

นางสาวปยฉัตร คุ้มแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๘

นางสาวพันทิวา โสภา
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๖๙

นางสาววิยดา เทียมลม
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๐

นางสาวชลธิชา รสสุคนธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๑

นางสาวเบญญาภา เรืองเทศ

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๒

นางสาววิภาดา ทองตัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๓

นายธนธรณ์ คำศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๔

นายปฏิภาณ จารัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๕

นายสมมิตร ปญญาเอก
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๖

นายสุทธิพงษ์ แขมคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๗

นางสาวศุภรัตน์ นิลแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๘

นางสาวทิฆัมพร นิยมสวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๗๙

นางสาวนันท์นภัส กุลฉิม
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๐

นางสาวอรพิชญ์ เขียวอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๑

นางสาวคณิตา เจริญศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๒

นายชนะศักดิ

์

พลายอินทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๓

นายสันติ วิบูลย์เพ็ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๔

นายสุริยา สามัญแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๕

นายพรทัตต์ เทียนชัย
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๖

นางสาวพูนศรี มูลทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๗

นางสาวสุธิดา นพเก้า
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๘

นางสาวฐิติรัตน์ ขันทองดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๘๙

นายศุภชัย คุ้มแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๐

นายศราวุธ ยืนยาว
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๑

นางสาวธิดารัตน์ กองเปา
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๒

นางสาวอนุดสรา ทองนพมาตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๓

นางสาวสุทธิดา ขวดทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๔

นางสาวจันทร์ฉาย พันธ์สวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๕

นายฐิติวัสส์ สมานใจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๖

นายณัฐพงศ์ ภูสูง
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๗

นางสาวสุจิรา ดีระเมียส
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๘

นางสาวณัฐทิดา นพเก้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๐๙๙

นางสาวสุภาพร วงษ์ไพศาลสุข
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๐

นางสาวอรัญญา นิเลปยัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๑

นายวุฒิชัย ประดุจชนม์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๒

นายสุรชัช อุ่นลมัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๓

นางสาวพิมพ์ฤดี ใกล้สุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๔

นางสาวพรนภา เหลือมคำ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๕

นางสาวมาลีวัลย์ มากเหลือ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๖

นางสาวสุวรรณี มีรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๗

นางสาวอรอุมา สายศร
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๘

นางสาวภราดา
ประทีป ณ ถลาง

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๐๙

นางสาวรวิวรรณ เบิกบาน
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๐

นางสาวธันยากร ผาสุก

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๑

นางสาวรุ่งนภา พรหมทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๒

นายธีรชัย ไชยศรีษะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๓

นายภูมินทร์ รสพูน
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๔

นางสาวอาทิตยา ธูปปรู
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๕

นางสาวภาสุดา ผาสุขใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๖

นางสาวศิริพร อย่าลืมดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๗

นางสาวจันทกานติ

์

วิเชียรรัมย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๘

นางสาวธิดารัตน์ จันทเขต
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๑๙

นายภานุวัฒน์ ประดับสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๐

นางสาวนุชจรี บุตรสาลี
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๑

นางสาวจันทร์จิรา ชัยสุวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๒

นางสาวอารียา หลักเขตต์กลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๓

นางสาวมลนิกา สระแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๔

นางสาวนริศรา เรืองไกล
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๕

นางสาวสุไพลิน นามยง
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๖

นางสาววิลาวัลย์ นพพิบูลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๗

นายนราธิป นพพิบูลย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๘

นายปฏิพัทธ์ นิยม
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๒๙

นายนิวัฒน์ ทนทาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๐

นางสาวสิรภัทร ใจการ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ หาญทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อิงสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงนำผึง

้

กับรัมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงปนิดา แจ่มใส
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กชายเจษฎา ศาลางาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงปณิตา เมินธนู
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กหญิงภัทรลดา หอมขจร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายวัชรชัย รักษาภักดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงนภัทรศรา นารถอุดม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสวงสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงพิมพิกา คุ้มโนนชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา จันทะคุณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงวาริษา ทองนำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงสกุณาไพร ขึมสันเทียะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงสุริวิภา ใหมทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ได้พร้อม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ก่อแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กหญิงชุตินันท์ ถะเกิงสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงณัฐทิชา วัฒนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงเบญจมาศ อ่อนเยีย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงปยะมาศ เรียบร้อย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงพรฤดี เสนาะเสียง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กหญิงแพรวา จันทะชา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงรพีพรรณ สถานสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๑๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีพรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงอรยา สุกสีจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงอรฤทัย สำรวมจิต
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กชายภัทรยศ แจ่มใส
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทุภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กชายธนากร พลายละหาร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงกรณิกา ใจกล้า
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกสี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงสุภาพร มูลมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงแสงอรุณ ชำนิ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อนุอัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กชายเจษฎา แหวนทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กชายอรรถพล ประจงรัมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ก่อแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กชายจักรพงษ์ โปริสา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ แจ่มใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงรัชฎาพรรณ ยิงศรีสุข

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๒

นางสาวอรพิน จารัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๓

นายพันกร วันทองสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๔

นายณัฐพงษ์ จันร่องคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๕

นางสาวศศิกานต์ ใหม่อินต๊ะ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๖

นายพีระภัทร์ ผู้มีสัตย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กชายเอกราช ปนสีทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๘

นายกรพันธ์ ดีแก่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๗๙

นางสาวศิริพร บุญมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๐

นางสาวรมณีย์ เมิงประโคน
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๑

นางสาวลลิตา บัวประสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๒

นางสาววรรณษา สมานทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๓

นายเริงฤทธิ

์

มะณีทูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๔

นางสาวณัฐทริกา สิทธิจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๕

นางสาวสุพัตรา ทองย่อม
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๖

นางสาวปนัดดา สาลี
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๗

นางสาวศศิธร ศิริ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๘

นางสาวงามจิต อุสาขะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๘๙

นางสาวจิรภา พ่อค้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๐

นางสาวศศิกานต์ กิงแก้ว

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๑

นางสาวจิราพร ยอดรัก
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๒

นางสาวศิริขวัญ เจริญยิง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๓

นางสาวนิตยา บุญเขือง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๔

นางสาวภัทรวดี ศรีกระโทก
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๕

นางสาวศุภลักษณ์ สอนรูป
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๖

นางสาวสุภัค พลกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๗

นางสาวปทิตตา ศรีตะแกะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๘

นางสาวผกามาศ เพิมผล

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๑๙๙

นางสาวสุวรรณี สติภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๐

นางสาววันวิสา ยามดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๑

นายสหัศวรรษ พิมพ์เก่า
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๒

นางสาวกนกนภา สีดาชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๓

นางสาวชนาภา แก้วมาลา
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๔

นางสาวนริศรา พรมยะมาตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๕

นางสาวพรชิตา รักษาภักดี
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๖

นางสาววรรณพิมล แสงอรุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๗

นางสาวสุธิดา ลำพองชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๘

นายสมเกียรติ กูกระโทก
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๐๙

นางสาวจรัสศรี ศรีลินลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๐

นางสาวติยารัตน์ สุขใส
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๑

นางสาวปวีณา ทัศศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๒

นายชัยศักดิ

์

แก้ววิเศษ
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๓

นายศรัญู จุดาบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๔

นางสาวเปรมมิกา ยอดรัก
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๕

นางสาวสุธิตา ทองนำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๖

นางสาวอรนุช สุขจิต
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๗
นางสาวกัญญภัทรสรณ์

ไข่มุกข์
๒๘/๖/๒๕๑๘

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๘

นางสาวนภาลัย ชืนต้น

่

๑๘/๒/๒๕๓๔
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๑๙

นางสาวนำค้าง ชุ่มเสนา ๗/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๐

นางสาวสุธาสีนี รอดกระโทก
๒๑/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๑

นางสาวอารยา แฟสันเทียะ
๑๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๒

นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์ ๘/๔/๒๕๓๕ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กชายกฤษฎ์ สูนรัมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายชานนท์ ประสิทธิกุล

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กชายธัญเทพ เศษแสงศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงสุภัชชา สุขหนุน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ เพชรเขียว
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กชายศิริชัย เสนสอน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงชิดชนก สังข์โสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงเบญจพร มะลิมาศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงพิมพร เส็งประโคน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กหญิงอภิญญา ปยังคะบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงชลันดา แต้มมณี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กชายกนกพล อนุทูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ บัวผัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ยิงเชิดเสือ

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมยาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มุดติลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงอรนภา เมินธนู
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายชัยพัทธ์ นพพิบูลย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เปรมประเทศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายธนา ภาจุจันทะโร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงกุญรดา เมินธนู
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงวรรณรักษ์ เมินธนู

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงพัชราภา สุขนิรันดร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงแพรวา ชารีพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงภารดี ปานทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงภัชรา พาเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงเมวดี นะรินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กชายธีรพงษ์ พงษ์สุระ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กชายปญญา สุขจิตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กชายอภิชิต เมินธนู
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงเย็นนภา ศรีน้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงวรรณา เมินธนู
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงสาลินี ยิงมี

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงสายรุ้ง โททะลิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงอริสา เหขุนทด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงอลิษา เมินธนู

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงอ่อนฤทัย หนูประโคน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงวรนุช เมินธนู
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงอังคนิภา บุญร่วม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กชายพิชัย ชอบรู้
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ สัตปานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กชายภัทรพงษ์ พาเจริญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กชายสราวุฒ คงศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กชายสุรพงษ์ กาญจน์กัญหา
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงเกตสุดา สุรศร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงโสรยา ผิวสด
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กหญิงอัปสร เมินธนู
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงอรสา ผิวสด
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงดารารัตน์ บุญชอบ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาเมียง โพธิวนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๓

นายศิริพงษ์ ยิงเชิดดี

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอพนมดงรัก วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กหญิงดวงฤทัย เหยิดรัมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอพนมดงรัก วัดศรีสวาย  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงจรรยพร
จริยะกิจเจริญกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กหญิงพลอยนำผึง

้

อะปะหัง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงจาริญา ศรีบุญเรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน วัดหัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงพิยดา กรมถิน ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา มีวิชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กชายสมรักษ์ สุขอินทร์
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงธิดาพร ประกดหาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณทอง
๒๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงเกวลิน วงศ์วิลาส

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงภาวดี สุปะมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กชายรุ่งฟา แก่นอินร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๖

นางสาวนงนภัทร ปงคะโร
๑๕/๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๗

นางสาวปรานอม เกษฏางศรี
๑๔/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๘

นายวาทิน เพียรศิริ
๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๘๙

นางสาวนวลจันทร์ สร้อยทอง
๗/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๐

นายพงษ์ธร จันทร์เล
๒๙/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๑

นางสาวสุภาพ สุขเปง
๓๐/๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๒

นางสาวชลนิกานต์ จันต่อ
๑๖/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๓

นายธนากร คิดยาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านรุน หัวอ่างสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กชายกฤษฎา ดวงพล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กชายณัฐวัตร อยู่มัน

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ จะริบรัมย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงสุนิสา บุหงา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงอลิสา บำเพ็ญเพียร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงกัญภักดิ

์

ช่อพรรณรังสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงสุธิมา นิลดำ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงเมย์ริษา ประชุมรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เสาชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กชายสุรศักดิ พันรานุ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กหญิงกมลชนก พรหมธาระ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงธิติยา เต็มใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

หมายกล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงชูขวัญ แหวนวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงอรพรรณ แพทย์มด
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงอิสรี ยอดนุ่น
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงอรทัย พืชพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กหญิงมาริตา บุญครอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กชายธีรภัทธ์ งามเลิศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงอรจิรา บำรุงศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กชายอิทธิพล บุญธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กหญิงเวธกา ทองสอาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สำรวมจิตต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กชายกิตติพงศ์ พินนาพิเชษฐ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กชายจาตุรงค์ พะนอนเขต
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงแพรวา ซ่อมทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ สังเวียนดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงนิติภา บุหงา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กหญิงภณิตา งามเลิศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กชายกฤษณะ โภคาพานิชย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กชายจิรายุทธ ซ่อมทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กชายอิทธิพัทธ์ คนหลัก
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กชายวิรุฬห์ อุทัยรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กชายจิรภาส ทรงวันศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กหญิงอรอุมา ปะนะพุทโต
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กหญิงฬยาพร ขันติวงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กหญิงนิรมล เขตพลกรัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์กวาง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงอรพิมพ์ วรรณตรง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชือมาก

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาคำมูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กหญิงพุ่มพวง เชิดสุข
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กหญิงพัชริดา ภาพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๗

เด็กหญิงสิดารัตน์ เสียงวังเวง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอโค วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กหญิงชนากานต์ ลำเลิศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ทุนาบาล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงกนิษฐา สุขสัมฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงเหมือนฝน ไผ่โสภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เชืองาม

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กชายนิพนธ์ ช่อมะลิ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กชายขวัญชัย เสพสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กชายพีรพล ทุนาบูรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายธีรพงศ์ ใบเงิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงเหมือนฝน ใหญ่มาก
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา หาศูนย์ทรีย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร มีชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กชายธีรภัทร พอกเพิมดี

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กชายพิสิษฐ์ คิดชนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงชุติมน มีศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๔
เด็กหญิงประภาวรรณ

กระแสเทพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงฐิติมา สังเกตุ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ประสานสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๗

เด็กชายธีรนันท์ ปองไธสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๘

นางสาวพนิตา คุ้มบาง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดมงคลรัตน์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงกุลยา ทองฝอย
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เหมาะทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงศุภิสรา บุญส่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กหญิงศรุตา สมกล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงสังวาลย์ แก้วพิสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงอริษา มะตะราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๕ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

พืนนวล

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

โดดกระโทก
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กชายอัฐพล งามงอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ร้อยเชียงอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงวรรณิดา จูงงาม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงสิรารมย์ ผ่องใส
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงธนัญญา พลปถพี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กชายธีรนันท์ ตะมัว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงกาญจนา ยอดดำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงนุชนาฎ งามแฉล้ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงบุษรินทร์ โกรพิมาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ สุบล
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงพุทธมาศ โพธิหิรัญ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โพหิรัญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงอาภัสสร ตุ้มทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงอาภาภรณ์ สิงประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กชายกฤษนัย วรรณศิริ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กชายกิตติภูมิ พูนชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

ผลสมหวัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กชายวัชรินทร์ เกษแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กชายศุภชัย วงษ์นาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กชายสายชล รักษ์คิด
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงจันทิมา บุญไทย
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เสริมศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๘๙

นายอรชุน ยอดดำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายอานนท์ สมุทรทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๑

นางสาวจินตนา ชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงวิภา แก้วพินิจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กหญิงศรีวิภา พิศลืม
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๔

นายจักรพงษ์ บุญไทย
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๕

นายธนงศักดิ

์

งามแฉล้ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๖

นายพรชัย ต้นตาล
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๗

นายภูพญา สุทธิยานุช
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๘

นางสาวขนิษฐา ขอสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๓๙๙

นางสาวชญาดา แซ่ลิม

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๐

นายอนนต์ ผิวขาว
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๑

นายมิงมงคล

่

คงวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๒

นายอภิเดช พิเรศรัมย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม วัดชัยประโคม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กชายศราวุฒิ สมบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กชายกฤษฎา ห่วง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กชายรัตติกร เพชรงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะบัล
วัดโพธิราษฎร์สามัคคี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กชายพิภัทร แยบเฉลียว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กชายพฤหัส เดือนแจ่ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กชายศิรวิชญ์ สุขสำราญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กชายโกสิน ประสานสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๐

เด็กชายอดิเทพ แก้วยก
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ สนสี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กชายรพีภัทร สวัสดี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กหญิงสุมาลี สุลินทราบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงชนิษฐา ยอดเหล็ก
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงปาณิสรา เลียมไธสง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงวรรณศิลป ศิลาลาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงชืนนภา

่

พูนแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงนภัสกร รักชือดี

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงศศิธร สีดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงมณทิรา เผดิมดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กชายยุทธภูมิ ศิลาลาย
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กชายชัยประสิทธิ

์

นุ่มสาด
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กชายนวพล โสภา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กชายอนุยุต ชีกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กชายปวีณ์กร กระจ่างดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กชายสิทธินนท์ สิทธิเสนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กชายวรเวช ชูชี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กหญิงกุลธิดา เงินเก่า

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กหญิงญาณิตา เกิดโชค
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กหญิงนรินทร์ สายแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กหญิงรวิวรรณ สุขยานุดิษฐ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ไม้จันทร์ดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กหญิงมัทราวรรณ เสาเปรีย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กหญิงฟาสาง สมวาจา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ เสียงตรง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงศศิธร มีแสวง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงกฤษณา จันทร์สิงห์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงณิชกานต์ สนสี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ เสมอภาค
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กชายวัชรพล โกสีย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กชายอภิชิต เขียวฉิม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กชายอภิญห์ศักดิ

์

กองณรงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กชายนวพล สืบวิสัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กชายทัศนัย ศรียงยุทธ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กชายนิติธร สุทธิมูล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กชายวรฤทธิ

์

ดวงสวัสดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กชายอนุสิทธิ

์

สายทอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงธนิษฐา อุ่มประโคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงจันทิมา มีพร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงอัจฉราพร ลาสัมพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงศศิธร วิชาเฟอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงสมฤดี สมอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงวิมลศิริ คงยอด
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงพิมพิกา นึกชอบ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงนฤมล ดวงภาค
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉยชาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เสมอภาค
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงวิชญาดา การณรงค์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กชายฉัตรชัย วังลึก
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงศิรพันธ์ ทองประดับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กชายสถิต เปรืองวิชา

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กชายพิเชษฐ์ พิมพ์พวง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ สิทธิศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กชายศิรวิทย์ สุลินทาบูรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กชายภานุพงศ์ แสนยะนันท์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กชายภูตะวัน สีผุย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กชายปรีดี พูนแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กชายพงพัฒน์ สมคะเณย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กชายเจษฎา สิทธิศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงเทวิกา ทวีพร้อม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงชลลดา เด่นกิริยากุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กหญิงเติมศิริ มีพร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงชลาศัย สดมสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงกฤติยา สุขยืน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงสุวิมล เปรืองวิชา

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงศิรินภา ทนเหมาะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงบัณฑิตา เย็นมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงณัฐวดี เสียงตรง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงธาราทิพย์ รัตนโกสินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กชายธเนศ เฉลียวยิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กชายวาสุ หนึงใจ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สมฤทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กชายรัชภูมิ คัชมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กชายกัน อุบลเพ็ญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กชายศักดิชัย

์

งวงกระโทก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โมมตะขบ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กชายอชิตะ หนึงใจ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กชายอนันต์ยศ อนุมะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กชายนราธร จงกลาง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๐

เด็กหญิงนฤมล นุพินรัมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงนภัสสร สุทธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงมณีมณฑ์ ทองดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงดลฤดี ชิมประโคน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงจิดาภา สุบินนาม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กหญิงบุญญาพร บุญไกร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงสาธิกา ชือมี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กหญิงชญานุตม์ สุบินนาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กชายธนภัทร ไหวดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กชายศุภกร ทรงเย็น
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กชายคำสิง พันธ์ศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กชายกันต์ธีภพ นิพรรัมย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กชายธนากร ฤกษ์ไชย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กชายปยวัฒน์ สายชุมดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กชายภควัต กองทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๒๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กชายณัฐภพ ผลงาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กชายวริทธินันท์ จันทนุภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กชายคุณานนต์ เจนทัว

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กชายวรโชติ การัมย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กชายจักริน ศรีเลิศ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กชายสุนทร วิเลศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ มีแก้วใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กหญิงนำฝน เรืองรอบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงบุญญิสา บุราณสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงรุจิรัตน์ ไชยมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กหญิงศิรินภา กำจัด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สมานเมือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ยิมเปนยวง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ น้องดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ประไว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ คิดถูก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กชายนนทัช อะโรคา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ สมองรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กชายจักรพงศ์ สิงห์โสดา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กชายธีรดนน์ ดุจจานุทัศน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จงมุม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กชายนรากรณ์ เสริมชือ

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กชายชิษณุชา สืบสวน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กชายธนชิต ดุจจานุทัศน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กชายธนันดร มูลคำเพ็ชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สนสี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ต่อแต้ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อุดมสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงจันทิมา อุดมสิน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กหญิงนำตาล คนชาญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงอารียา แก้วมณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เผดิมดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงพัชลิตา ยาพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงภูสุดา ศักดิศรีชัย

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงมาริสา วัฒนพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงดวงกมล เจาะเหมาะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงขวัญชีวา อินทร์อร่าม
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กชายวีระชัย ทวีชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กชายอิทธิกร สนันนำหนัก

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กชายบริวัฒน์ กำกร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

สุลินทาบูรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สมหวัง

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กชายปฏิภัทร เวียงสิมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๘
เด็กหญิงประไพวรรณ

อนุไวยา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กชายสิงหา กันภัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กชายพงศ์ณภัทร ผาชัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กชายกฤษดากร แผงอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาย วัดแสงบูรพา  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กชายธีรภัทร แรงรอบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กชายสิทธิพล แสงแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ภาสดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงกรวิกา ชะมาประโคน
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงกุสุมา ปานทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กหญิงณภัทร สุขร่วม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงนิตยา สุทธิสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงปยพร ทบทวนน้อย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงสุนันพา แก่ชุ่ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงอรองค์ ไชยโชติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงอริสา ชืนชมยิง

่ ่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กชายธนากรณ์ โก้กลำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๔

นางสาวกรวิภา เจียวรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๕

นางสาวเพชรรินทร์ อาจเสียงรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๖

นางสาวศาตะนันท์ กะรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๗

นางสาวยิงกมล

่

ใจหาญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๘

นายตะวัน กระแสโสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๖๙

นายธนาวัฒน์ ชำนาญงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๐

นายธีรวัฒน์ จุกแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๑

นางสาวรานี คงบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๒

นางสาวสุชาดา สายน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๓

นางสาวปาลิตา เจาะดี
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๔

นายเกียรติศักดิ

์

บุญยืน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๕

นายจิระพงค์ ผาธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๖

นายสราวุฒิ ปนเมืองปก
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๗

นางสาวศศิธร คำจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล วัดบ้านเสม็ด  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงพัชชา ผะงาตุนัด
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กชายชลธิพัฒน์ เติมงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เหล่าดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงกษวรรณ วิญูธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายจันจิรา ห่อทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ กรึกรัมย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงณัฏณิชา สีดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงธีร์สุดา พรหมบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายกฤษฎากร สารนอก
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงศศิธร โปร่งกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขวัญกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทวีไทย
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายธนพนธ์ แพขุนทด
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กหญิงชุติมา โมทนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กชายเพชรพล จันทร์กาบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงเบญญาภา มีสัจจ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงอรุณีย์ กลีบแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ พึงตา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงอชิรญา จิตใจกล้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กชายทศพล พวงจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กชายปณณธร ศรีไทย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงธีมาพร ทองเถาว์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงนารดา นุโยนรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงนุชจรี เข้มแข็ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงพรเจริญ พจน์รัมย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงวิชญาดา เสาร์ทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงอารยา รู้จิตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงอุษามณี มานุจำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กชายพัชรพล ภาสดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงกมลชนก ไชยพร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงสวรรยา สุขแสงดาว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงวศิกานต์ งามชมวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กชายนพปกรณ์ ประสงค์ทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงนำเพชร เจริญไชย
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงวริษา มงคล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงอัยลดา บุญมี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กชายภูมินทร์ สมเปน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กชายอนันดา หิรัญอนันต์พงศ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงจันทการต์ แสนสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงนราธิป จีนรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงฟา สนันนำหนัก

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงมามิ ทาคากุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงนภัสสร ประยงค์หอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงบุณยวีย์ ห้องแซง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงวาเศรษฐี จะแรบรัมย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงภรณ์ผกา เสาร์งาม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กชายธนนท์ สงวนศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๕

นายชวลิต พลประเสริฐ
๑๕/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๖

นางสาวธนาวรรณ สวยรูป
๒๘/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๗

นายเอกพงษ์ เชือบัณฑิต

้

๐๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กชายธนภัทร พูดชอบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงลลิตยา กลำเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลง วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงวาสนา ด้วงพวง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสพ วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงมิลลดา ทรงศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประสพ วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงรัตติกาล แซ่ลิม

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประสพ วัดหนองบัว  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กชายธนภัทร วงศ์เครือศร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงนิลุบล ตระกูลพนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงจันสินี จันงาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงชมพูนุท ทองนำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงธีริศรา เพิมนิตย์

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงพิชชาภา มาลัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงอรณิชา จันทินมาธร
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงอินธิรา อินทร์ประโคน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงวิภาพร วานุนาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงสุชาดา ทองนำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงชุดา ศรีพูน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยืนยง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงมาริสา ลายเงิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กชายณัฐภัทร ดวงดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กชายพลาธิป เกลียวเพียร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คนึงหาญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กหญิงดวงดาว วรรณตรง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กหญิงปานชีวา สุขสงวน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงปารนีย์ บุญมาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงพวงชมภู เหมือนลือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพิมนิตย์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงวันรัชดา นาคสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กหญิงวาริศา รุนแรง
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงสุภัทรา หาญเหียม

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กหญิงอภิชญา พุกน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กชายธรรมสรณ์ บุญเยียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กหญิงสุชาดา นาคเขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กชายตะวัน สีบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๑

นางสาวศิริกันญา คงเกิด
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๒

นางสาวเกตสราพร แยบดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๓

นายอัษฎา ศรีทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๔

นายพิชัย ไม่น้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๕

นางสาวนุสรา พิมพ์ยนต์
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาดีวิทยา วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จินดาศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโดนออง วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กชายวีระพงศ์ ทะรูณรัมย์
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กชายชัยธวัช กุลัดนาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กชายวีรพล เจริญผล
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ รัตนวัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงบุษกร เกษรบัว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงรุจิรา สมบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ มาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงรุจิกร คิดโสดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กชายวันชนะ นิคาโม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กชายสุเมธ บุญฉลวย
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กชายสยุมภู กุลัดนาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงมุกรินทร์ สายกระสุน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๔ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงอารยา ลบบำรุง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กชายสุรภาพ คำพลงาม
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กชายกำชัย สายบุตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กชายสุรินทร์ หวังเจริญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กชายญาณวุฒิ สวนงาม
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กชายจิรายุทธ สาวสวน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กชายชาญยุทธ พึงสุวรรณวงศ์

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กชายสนธิ มังมี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงวรรณนิสา สอนบุญตา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กหญิงญาณิศา ทรงศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ พรหมเปนสุข
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงชลณิชา ระยาย้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กชายวาคิม บูรณะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กชายธนพล ลุนคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กชายปรีติ โพธิแก้ว

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กชายพิตรพิบูล รักษาชอบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทรงศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กชายสิทธิพจน์ บูรณะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สูงเก่า
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทรงศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กชายกิตติพงศ์ มังมี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงปานชนก สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กหญิงสุวพัตร สายบุตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายชินวัตร แจ่มใส
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงพัทธนันท์ เงางาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงรัชนก โฮมหงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงเกตสุดา แหวนแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงอนัญญา สนโชค
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงนวียา เจริญยิง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เกษแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงสุจิตรา ระยาย้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกพระ วัดดอนวิเวก  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายคมชาญ โสมาพุน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กชายสิรภพ รอดปาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กชายอภิชาติ พูนสกุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กหญิงสิริยากร ทองแสง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๕ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กหญิงปลอยว้าน แซ่อึง

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ทรงสดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงชมภูนา พูนสกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงศิริราช นาดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายธนากร สีดอน
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กชายปริญญา ปดตังนาโพธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กชายธีรพัฒน์ รังเพชร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กชายอานนท์ ฤทธิชัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กชายชินวัตร งามแยะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เฮ็งสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กชายพิทวัส แก้วกาญจน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กหญิงรัตน์วิภา ฝาพิมาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กหญิงอินทิรา ปานงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงพรรณิษา ทรงศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กชายนิทิศ แจ่มใส
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงบุญญาพร จันทึก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงกัลยา กระแสโสม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงศศิธร พรหมเปนสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กชายองกช เขากล้า

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กชายมนตรี หาญเหียม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กหญิงมณฑิตา สำรวมจิต
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กหญิงสุธินันท์ ศัตรูพินาศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

พรหมเปนสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สังเกตกิจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กชายเมธา ชัยนาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงสมฤทัย ศัตรูพินาศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงญารินดา จรูญกูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกวัด วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงพิมพิชนก

์

คงชืนจิต

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์สองชัน

้

วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กชายชิตพล นาคสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงสุริภา งามเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงปรปรียา วานุนาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กหญิงอรนุช กระพือพงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายณัฐกานต์ พุ่มพวง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงกัญชพร เนือแก้ว

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กหญิงณิชาพร สุขดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กหญิงวนาลี จันทินมาธร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กหญิงวรฤทัย หาญนึก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กหญิงสิวรินทร์ แย้มประโคน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงสุพัชชา เขียนดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายโรจนินทร์ ประกายแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงอภิญญา หาญเหียม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ธิกานต์ สุขจิต
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สุขสงวน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กหญิงพิมลวรรณ สุดเอียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เขียนดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กหญิงธมนวรรณ การชัญกาศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงศศิลักษณ์ ก่อแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงปานิดา หาญเหียม

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี วัดสุเขตตาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กชายไกรศักดิ

์

ประจุทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กชายเจตริน เพ็ชรนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายชานน ณัฐรังสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กชายธีรเดช ประทัยงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กชายนาวิน โกรัมย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กชายพงศกร ชัยยา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ นุยืนรัมย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กหญิงจารุพร มนตรีวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กหญิงจีรภัทร ฉายแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กหญิงธนาพร เหมาะทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงศิรามล เหมาะหมาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กหญิงหฤทัย ปญญา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงอรวรรณ ใจองอาจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายคนึง อินทร์นอก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กชายจิรายุทธ พอกพูน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กชายชลธาร หลวงพระชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กชายชาคริต เพียรชอบ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กชายธนภัทร วิโรจน์รัตน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กชายธนวัต ศรีศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กชายสหรัฐ ไชยหาญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กชายสาธิต สอนแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กชายอภิเดช ระย้าทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงกุลณัฐ เหมาะหมาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กหญิงนวภา พันเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงบุญธิตา แย้มชู
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงพรนภัส บัวสาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงสมฤทัย โต๊ะงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สิมขาว
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กชายจีรพงษ์ มีลาภ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กชายเฉลิมพล เปรียบสนาดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กชายวีรเทพ ทิพย์สุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงอรวี สังข์โกมล
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงชลธร โกรัมย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงธีริศรา ไตรแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กชายติสรณ์ มีเจริญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กชายอดิศร ทองมวล
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงนลิณี มีหมดจบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กชายธนาโชค งามเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงพุทธธิดา โคกเดียว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กชายประจวบ มณีรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๓

นางสาวชลธิชา ชัยยา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๔

นางสาวนริศรา สุไต้ทอน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๕

นางสาวบังอร ระย้างาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๖

นางสาวศิลารัตน์ ดวงเวา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๗

นางสาวมาลินี ทองใสศร
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๘

นางสาวอินทิรา ว่าไทย
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๐๙

นายอรรฆพร คงวงศ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๐

นางสาวพัชรพร เหมาะหมาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๑

นางสาวพรทิพา จันนุบิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๒

นางสาวสุทธิพร แถบทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กชายธีรพล พรหมสำราญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กชายสิทธินันท์

์

คงเร่งดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงตุ๊กตา บัวสมศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กหญิงนริสรา ดวงเดียว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กหญิงพนิดา สุขทน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงลลิตา ใจองอาจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงวรนุช หวังเปน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นามเวช
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีสุพงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงขวัญตา บุญจวบ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กชายนครินทร์ หอมฉุน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กชายภูมิบาล มากสมจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคาบ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กชายธีรชาติ แสงเงิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงดนุลดา หมายสนิท
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กชายพีรพงษ์ นามเขตต์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ พืนผา

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กชายคชภัค ภูสุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายอดิศร เพ็ชจำรัส
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายปริพัฒน์ ทวีวุฒิชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญนาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงระพีพรรณ สินสิทธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๔

เด็กหญิงพัชริดา หลงหา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายปยะ ขยันดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กหญิงศิรดา ไม้จันทร์ดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายเอกพันธ์ บัวสมศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายภานุ พูนผล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กชายอรรถพล กระแสร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กชายอนุชา ระย้าทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กชายทวัฒน์ แก้วเกลียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กชายพงษ์พิเดช แรงฤทธิดี

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กชายวรวิทย์ ตรงตามคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงรัตนา หนุนเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงวนิดา งามงอน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ระย้าทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงนันทิพร ประทิพย์เนตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๔๙
เด็กหญิงบุญญากานต์

ราชครู
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กหญิงบุณยสุดา โภคทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงสาลินี บุญเฟรือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กชายวีรภัทร เกิดเหมาะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กชายจักรพงษ์ ยินดีงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กชายจักรพงษ์ ถือตรงดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๓๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กชายเอกชัย ชูชือแพง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จากรัมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กหญิงดวงใจ จับทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กหญิงฐิติมา โล้กูลประกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กหญิงอารียา ศูนย์กลาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงกรรณ์ทิมา มีศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงอาภาพร ประทิพย์เนตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กชายศุภกฤต ตวยกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเพชร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กชายณัฐพงศ์ เพชรมาก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กชายกฤษฏา วิเศษศรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กชายภัทรพล สมมี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายไชยพศ ร่มเย็น
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กชายสิรภัทร เห็นถูก
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กชายอัครพิชญ์ ประดับ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สิงหราช
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงพรทิพย์ สุวินชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กชายกฤษณะ คำพานุ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กชายเกริกพล เพชรมาก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กชายภาคภูมิ อุตธูร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กชายวัชรศักดิ

์

กองศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงปยนันท์ ไชยหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กหญิงปณฑิตา เกตุแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กชายอิทธิพล ฉลาดเฉลียว

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาอ็อง วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กหญิงภัททิรา บุญเลือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กหญิงอรอนงค์ ผสมกล้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กหญิงนภัทรศร พนาลีพยุง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สุทธิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญเลือน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กชายบุญยกร บุญทัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กหญิงพรรษา บุญทัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงปฐมวดี พุทธานุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงปยธิดา พุทธานุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระหาร วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เรืองสุข

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)
วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กชายกฤษฎา ดำรงดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กชายธนธรณ์ เจนขบวน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา เปนสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงวาสนา ดวงเวา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงณิชกานต์ สุรินทร์งาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงจุฑามาศ คำมุงคุณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กหญิงสุธิมา เลศจะโปะ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิงหรา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงพัชราภา พอกสนิท
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กชายสุพจน์ แน่นดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กชายศุภษร แผ่นใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กชายธนาวิทย์ ดาวได้รัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กชายธนพนธ์ โลกนิยม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กหญิงจุรีรัตน์ พิมดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงศรัณย์พร เพชรพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กหญิงพัชราภา ห่อทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงธัญชนก ชาญชัย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)

วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กชายปยะ สามกลิน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอำปล(ปอเกียพลินอุทิศ 3)
วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กชายนพรุจ ลิมรัตนพันธุ์

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงจิราวรรณ วรรณสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กหญิงดวงดาว หวังวก
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๐๙
เด็กหญิงประกายดาว จอนโคกกรวด

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กหญิงมาริสา แย้มดวง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กชายภานุเดช สุขวาสนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กชายยุทธนา หย่าหอม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายสรวิชญ์ ประสานดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กหญิงกฤติยา วงศาเกิด
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปานาโต
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กหญิงพิชชาภา แสนกล้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กหญิงอินทิรา เสกกล้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กชายปวิธ ครอบแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ไฝทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทนมีย์ วัดศิริจันทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กชายฐานทัพ รัจกก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเกาะ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงเปมิกา หายทุกข์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาเกาะ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมศร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเกาะ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กชายพิชัย ควรคำนึง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเกาะ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงดุจดาว กงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเกาะ วัดทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงดุจเดือน กงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเกาะ วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กชายปฏวัติ เชือคำ

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงปยอร จาทุนิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กชายวราเทพ คำมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงกัญชลิกา นิลแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา กรอบเพ็ชร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงพาขวํญ กองศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงขวัญพิชชา พืนผัด

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสกวิทยาคม วัดทุ่งสว่าง  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

เสาวลัย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กชายราชศักดิ

์

เอียมสะอาด

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงจิณัฐตา รัจกก
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงลดาวัลย์ เสกกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงพรรณพัชร ครอบทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงศิริวรรณ พรมทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงมนฑริกา เกลียวศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ รัจกก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กชายอานนท์ ถึงกล้า
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กชายดุสิต จวงจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กชายไรวิน นนทะบท
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายทักษิณ นึกเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กชายกิตติพงศ์ เชิดดอก
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทร์ส่งแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ สุมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงพิยดา แย้มชู
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เพิมชูชี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กชายวรวุฒิ บุญงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กชายสุวาริน บุญล้อม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กหญิงพิไลวรรณ พรมริว

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ อินอยู่ศักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงอรุณรุ่ง หนุนเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กหญิงศิริพร พรมทา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กหญิงธันยพร บุญเสร็จ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กหญิงวรนุช ติบพิละ

๊

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงกัลยา สุมทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กหญิงสโรชา สนาคิณิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กหญิงเจนจิรา จวงจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ วัดประโคน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กหญิงณฐนันท์ สุขคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กชายอนิรุทธิ

์

นึกกระโทก
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงชนากานต์ ศักดิสิทธิ

์ ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๕
เด็กหญิงสรณกาญจน์

ไพสนิท

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงศศิธร กงแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงมณฤทัย ยวนใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงวิราวรรณ รัจกก
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงนันตญา พรหมริว

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กชายประกิจ ลืมไม่มิด
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กชายวุฒิไกร จวงจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กชายอาวุธ เสาว์ยงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กชายกิตติพันธ์ ปญตะยัง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กชายธนบดี สาคะนิล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กชายเลอสรร จาทุนิล
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กชายภูวดล ทำสาหา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กชายกฤษดา ดีเผือก

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงณิชานันท์ เชิดดอก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กชายวงศกร กูลรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กชายอัศดา เพิมทอง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กชายฟาใส ทรงสีเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงพรพิมล สนาคินิตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงมาริสา เสาวลัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กชายถิรภัทร ถินทอง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ปญตะยัง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงละมัย โลกนิยม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)

วัดพิฤกทักษิณ  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยอดดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายกิตติภูมิ ยิงได้ชม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กชายณัฐภัทร นุสายรัมย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กชายวิชญะ พร้อมพลัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กชายสุระ เปล่งปลังศรี

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงกันต์ฤทัย บุตรพรหม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงญาณี ลายเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงประภาศิริ แก้วเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงลัดดา จินดาศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กหญิงกาญจนา ติดใจดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงจุฑามาศ กาบแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กหญิงชลิตา จิตเย็น
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมายสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงปวีณา แสวงสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงอรทัย ฝอยจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กชายชัยศักดิ

์

โสรกันนิตย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๓

นายราเชนทร์ มณีสด
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กชายอุดมเดช เมาลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กหญิงเจนจิรา มณีสด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กหญิงพิชญาภา วรรณูปถัมภ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กหญิงธันยพร เติมภูมิเขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กหญิงภาวิณี จันทร์กล้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กหญิงสุนิตา จบไตรเภท
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กชายวรโชติ ชูเส้นผม
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กชายเริงชัย อยู่นาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ ก่อแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงกฤษติยา เหลือชีพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ดีสถาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงจันจิรา สายน้อย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงรุจิเรศ สุขสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๗

เด็กหญิงธิญาดา สัตย์ซือ

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กหญิงสุนิสา ดีทรัพย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กชายสด กล้วยสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กชายพิทักษ์ชัย เสริมศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กชายนฤสรณ์ โสฬส
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กหญิงศศิวิมล วชิมาเภท
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กหญิงอัญชลี ก่อแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ สมุทรทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กหญิงสุเมธินี เจริญศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ แสงงาม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กหญิงสุนทรี เหมือนจิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กชายรชต ชิงชัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กชายศิลารัตน์ บุตรแวว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงชลธิชา พรมนัส
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงโชติรส สร้อยเพชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงมินตรา เจริญศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงสุนิสา หงษ์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงสไบทิพย์ ฮมภิรมย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา เสนาะวาที

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงจินตนา จบไตรเภท
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กชายผดุงศักดิ

์

กลีบม่วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๘

นางสาวจีรวรรณ สมพร
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๓๙

นางสาวสุชาวดี เรืองไพศาล

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๐

นางสาวสุนิสา พรมสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๑

นายสมพร โต๊ะงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๒

นางสาวกุสุมา สายบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๓

นางสาวสุปรียา ผสมสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๔

นายวิทยา มีแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๕

นางสาวทิพสุดา พูนทับถม

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๖

นางสาวศรัญญา เจียรนัย
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๗

นายกัณชาติ ยินดีฉาย
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๘

นางสาวสุนิษา อุ่นใจดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๔๙

นายพรชัย เห็นให้ชม
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๐

นางสาวนาฏยา มีสังเกตุ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๑

นายมณฑล มานุจัม

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๒

นายธนาวุฒิ คงชืนใจ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๓

นายชูศักดิ

์

หวังสุดดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๔

นายหัฒฐพงษ์ นวลดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๕

นางสาววันเพ็ญ นรินรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๖

นางสาวจิตรา สินสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๗

นายแชม มุ่งดี ๕/๙/๒๕๐๗ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๘

นายนรินทร์ ผิวทอง
๒๐/๖/๒๕๒๕

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๕๙

นายอวยชัย สมเสมอ

๑๕/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา วัดสามัคคี  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงสิริ สอนศิษย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ลุนจักร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงชลธิดา โนนสันเทียะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุดใจ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา นิลม่วง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงณัฐพร โสรกะนิต

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงวริศรา ราชรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กชายภานุวัฒน์ หวังทรัพย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีชะอุ่ม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงอุษณีย์ ศิริคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร วัดสำโรง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กชายชูเดช บูรณะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กชายญาณวรุตม์ มาสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ซุยคง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายรังสรรค์ พิมพ์ยนต์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กชายอัครชัย สมบูรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ จินดาศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ จินดาศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สร้อยคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ เสริมสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา มันหมาย

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงโศรดา ลาดอก
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงอรรัมภา แสวงสุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงอุไรพร พิงภูงาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กชายวรพล ฉำเกตุ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงณัฐสุดา เพ่งพิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงทินัดดา ก้านอินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ ยืนยิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไชอุดม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงสุดารัช บูรณวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายชาคริต แสนกล้ๅ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ไพเราะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กชายธงไชย จินดาศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กชายธีรวัสส์ ยอดรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กชายภูวนาถ สายกระสุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กชายภูวเนตร รุ่งเรือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๕

นายวีรชาติ คานเพชร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กัณหารัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กชายอรรถพร โชคแสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ ขำศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

บุญมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงขวัญตา เหิมหาญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กหญิงจันทรา สำราญใจ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงณัฐริกา อินชู
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงนันทิชา บุญเส็ง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงวรรณิศา พราวแดง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา เอมโอด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กหญิงสุจิตรา พิงภูงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กหญิงสุทธิดา จำนงสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กชายสันติ มีทรัพย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๐๙

นายเจริญ จงอยู่
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๐

นายชาคริต สุดคนึง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๑

นายโชติกร รุ่งเรือง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๒

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ดาทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๓

นางสาวฉลวย เหิมหาญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๔

นางสาวธัญญาพร ทองละมุล
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๕

นางสาวนภารัตน์ ใจน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๖

นางสาวศศิกานต์ แก้วเมียน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๗

นางสาวสุภาพร มีหมู่
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๘

นางสาวอัญชลี สำราญใจ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๑๙

นางสาวอัญชริกา รุ่งเรือง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๐

นางสาวนำฝน ครองศิลป
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงสุนิสา มันหมาย

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๒

นางสาวรจนา เชียวรอบดี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๓

นายพสิษฐ์ สังเกตุกิจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๔

นายสุรพงษ์ อิมสำราญ

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๕

นางสาวธิติพร บูรณะ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๖

นางสาวภัทราภรณ์ พรมทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๗

นางสาวมาริสา พูนสกุล
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๘

นางสาวสุธิดา ปานทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๒๙

นางสาวสุปรียา ทรงศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๐

นางสาวอภัสรา ชัยเชิดชู
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๑

นายวราวุฒิ สายน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๒

นายอภิสิทธิ

์

สังเกตกิจ
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๓

นางสาวจันทิมา พิมพ์เก่า
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๔

นางสาวจิราพร สร้อยคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๕

นางสาวเจนขวัญ สุขแสวง
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๖

นางสาวนันธิยา พราวแดง
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๗

นางสาวปยวรรณ แสวงสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๘

นางสาวสิริมา ดาทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๓๙

นางสาวชลัดดา ลัดกระโทก
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตังใจวิทยาคม

้

วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กชายสรวิชญ์ อยู่ดีรัมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กชายกิตติชัย ทองละมุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กชายปยราช ถะเกิงสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กชายวริทธ์ มันหมาย

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กหญิงปยธิดา ชูเช่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใยย้อย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กหญิงกนิษฐา บุญชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กหญิงฉันทิสา กระแสโสม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กหญิงพิมนภา งามทวี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงธรรมศิริ ธรรมกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กชายทศวรรษ เถกิงสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กหญิงชนาภา สุขสาม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงลักษณาพร แจ่มใส
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงธนัญญา สามภาค
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงปวริศา สุขศาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงปยธิดา หาสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงธิวาภัทร์ เหิมหาญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงสมจิตร สำราญใจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กหญิงณัฐพร นิตุธร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กหญิงปลายฟา โพธิกิง

์ ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระกาสังแก วัดเพียราม

้

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กชายพีรวัฒน์ เทพสุริวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กชายภัทรพงศ์ บุญปลอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กชายสรยุทธ สายยศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กชายบุญล้านนา มาลีหวล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กชายจิรโชติ สีขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินชู
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กชายวีรภัทร ชอบรัมย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กชายปฐมพร พุดนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงอาธิตยา แก้วเมียน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงโสรยา เกตุโสระ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงพิพรรษพร ปานขลิบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กหญิงกุลิสรา กระแจะจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดศิลารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กชายอภิชัย ห่อยไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กชายธินกฤต แปะทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงกานต์ชนก สุขกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงนริศรา สุขยา
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงพรทิพย์ นิลกาเพชร
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ผะกาแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงณัฐพร ศุภผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงศวิตา แสนกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงปญฑิตา ถาวรกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กชายศุภชัย แสนกล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงธัญมาศ สุขสงวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๔

เด็กหญิงธัญเมศ สุขสงวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ แท่นแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กชายธีรภัทร ปตสัยยัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายศรายุทธ ทองนำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สุขสงวน
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงอาลิสา แสนกล้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงรยาพร แปะทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงสลิลทืพย์ พุ่มพวง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

อุดมจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงปยนันท์ กระแจะจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กชายพิชญะ เสภาใจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงบุษบา ใบรัก
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กชายธีรภัทร แสนกล้า
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กระหนกงาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กหญิงนิลนภา ทองนำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงชุตินันท์ เนือแก้ว

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กชายศุภชัย รุ่งเรือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงรุ่งรุจี ยืนยิง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ วรรณมานะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงนภารัตน์ แสนกล้า
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงสุภาพร สายน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๔๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กหญิงปยะฉัตร สำราญใจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กชายราชรงค์ อุดมจิตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงชลมาศ หมายสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กหญิงพรชิตา มหาโยธี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สายน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๐

เด็กชายรชต ก่อแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กชายกิตติชัย แสนกล้า
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา แปะทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระดาน วัดหนองกระดาน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๓

เด็กหญิงบรรณโสภิศ วันถุนัด
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๔

เด็กชายบรรจงศักดิ

์

รู้จิตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๕

เด็กหญิงข้าวฝาง สุขยานุดิษฐ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงกวินธิดา ทองดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๗

เด็กชายวีรภาพ สุขยานุดิษฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงแพรวนภา ดวงชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงลัทธพรรณ เครือเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงลภัสลดา สุขยานุดิษฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ โสภิณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กชายธนากรณ์ สุปงคลัด
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กชายรัชตะศักดิ

์

นิมฮง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รอดเปย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กหญิงอารียา เหน็บสี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สำนักนิตย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขตน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กชายบวร ยืนยาว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงนฤมล กองทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กชายเอกพงษ์ กาบแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กชายพีร ผาสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กชายสุทธิชัย มีสติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๓

เด็กหญิงรจนา ใจรักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กชายมงคลธรรม บุษบง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กหญิงศิริพร มาศรีรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงกาญจนา หิมวัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กชายบูรศักดิ

์

นิยมทวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงวาสนา ศรีเทศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงพรพิมล กองทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงวีรยา สุขล้อม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองที วัดจอมสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กชายพัชรพงศ์ สมฤทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ งามดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กชายอชิรภัทร งามแพง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เบิกบาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงเกศริน จันดา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงนุสรา สมฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงรจนา แกมแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุตสาหะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา เบิกบาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงสุปราณี อุดมดัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงวิภาวี ไทยงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ วัดกาเจาะ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กชายธีรวัตน์ พิลาแหวน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กชายนฤเบศร์ ชะฏาทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กชายศตวรรษ ศรีหาวงค์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ วังสันต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กชายนฤพล จันทร์แก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กชายอภิชาติ วิถุนัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กชายปรเมษฐ โสพิมพ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เจเถือน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงอชิรญาณ์ วังสันต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญภูมิ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงลลิตา หล้าลำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงปนัดดา บัญชาเมฆ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงอนุสรา ดัชถุยาวัตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงรัตนากร บุษบง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ เปยเมย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์จันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ตุนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแรต วัดบ้านหัวแรต  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กชายธีรนัย ดัชถุยาวัตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กชายพงศธร บุญเติม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กชายอดุลวิทย์ วังสันต์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงชลธิชา บุสยาตรัส
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กหญิงนวรัตน์ วุฒิยาสาร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กหญิงศิรารัตน์ วังสันต์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงสุชาดา จินพละ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายตะวัน นามโคตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กชายเทียนทองคำ บุตรลักษณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ มีเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กชายกันตินันท์ ควรสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กชายธนิสร ศุภนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงธิดาวัลย์ แสงอุ่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงพัชราภา ดัชถุยาวัตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ สอนสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ พิโย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงภาณุมาส สุมัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงชลธิชา จิตเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงชลลดา วังนุราช
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา วังสันต์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงฐากูร นาคเกษม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงอลิษา วังนุราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อนำใส
วัดโสดารามบ่อนำใส

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กชายธีรพงค์ อาสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กชายธนภัทร บุตรงาม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กชายธีรเทพ ธัญญเจริญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทรัพย์เจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงธิยาดา วิชุมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงศศิประภา บุตรงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กหญิงศิราภัทร วังสันต์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กหญิงศิริพร นัติพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ดัชถุยาวัตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กหญิงสิรินภารัตน์ แก้วแสงอ่อน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา บัญชาเมฆ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กชายจีราวัฒน์ สมเพชร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

คันธะจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงอาริสา การะเกต
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงรัญชนา ทรัพย์เจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กชายวิจิตศิลป วงษ์ปาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงกณิกา ต้นทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กหญิงสุภัสสรา การะเกษ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๒ / ๔๒๑

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงวรรณนิดา ผมน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นึกดี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงเกษมณี ต้นทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กชายชุติพนธ์ ดาริวงศ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา ทาเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กหญิงศุภนิดา สืบสังข์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กหญิงภคนันท์ เตชะวัชราภัยกุล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงอลิษา กมลสาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงภัทสิตา สวัสดิชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา โกศล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๐

เด็กชายณัฐวัส บุญไทย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กชายอัศจรรย์ ทองทา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๒

เด็กหญิงฉัตริษา สุขน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กชายศักดิดา

์

เส็นลีมัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กชายพัฒน์พงษ์กร เครือวัลย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กชายปกรณ์ จันทร์โท
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงชลธิชา จันทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กชายณัฐชนน อ่อนแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กชายสรศักดิ

์

บุตรใส
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กชายดอม งามแพง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กชายธีรพงศ์ ดินดำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กชายทักดนัย ปนแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขขี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงฉันชนก สมฤทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กหญิงชลธิชา อินษร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ภูเทียมศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กหญิงรัชนีกร แสนยศ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์แก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กหญิงกุลนัฐ หยาดไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงวารี ผมน้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กชายชาติชาย ดินดำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ทาเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กชายศราวุฒิ สายคูณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กชายปริญญา อุตรศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กชายปฏิวัติ อุดมพร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กหญิงกาญจนา ทองทา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงไพลิน ไชยราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปตถาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงนันทพร แอบเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงเกวลี จันทร์แสตมร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงหยดฝน พรมภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สายคูณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงนิลมณี สดชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงอัจฉริยา ยันตะเคียน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงวิชญาดา จันทา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๕
เด็กหญิงวรรญาลักษณ์

ปญญโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงพรนภา จันทร์ตรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กชายจักรพันธ์ เข็มแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กชายสันติภาพ เครือวัลย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กชายเขตต์ งามใสย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กชายฉัตรมงคล อุตราศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กชายสมหมาย คุชิตา
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กชายปรีชา ผมน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๓

เด็กชายเมฆสวรรค์ สดชืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๔

เด็กชายนพดล ศรีผุย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงอาริยา ถิระพัฒน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา สายคูณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงลักษมณ จินพละ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๘

เด็กชายรัชชานนท์ หาญยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา หาญยิง

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงอริศรา แม่ประสพ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๑

เด็กชายพันธกานต์ บุญอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขะเนก วัดสุทธาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงสุภัทรสร หาญมานพ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงวราพร ช่วยทำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาญฮี
วัดทุ่งสว่างศรีอารมณ์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๔

เด็กชายชัยธวัช คำใบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๕

เด็กชายธนกฤต สมบัติงวศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กชายปาณรวัฐ สวัสดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๗

เด็กชายพีระภัทร บุญเกิด
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๘

เด็กชายศุภชัย สอนไชย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๗๙

เด็กชายอริญชัย จิตต์จังหวัด
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แรงเขตรกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงบรรจงรักษ์ นนท์ชนะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงรัชนีกร ชมเสียง
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จันทสิทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๔

เด็กหญิงอัญชลี สุขจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๕

เด็กชายกำชัย จินาวัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๖

เด็กชายชนิตพล สุภาพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กชายธนวัส ชุมจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๘

เด็กชายพีรภัทร สมพาน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๘๙

เด็กชายภูมิน แพงยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๐

เด็กชายวีระพัฒน์ สังข์เงิน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๑

เด็กชายอนุสรณ์ ชินวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๒

เด็กชายอรรถพล คำใบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงชลิตา สามี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๔

เด็กหญิงภัคภรณ์ พระนาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๕

เด็กชายขวัญมนัส ทองสุทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๖

เด็กชายณัฐเมธี ก้านจักร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๗

เด็กชายปยะพงษ์ คำมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กชายยุทธพงษ์ บุดดี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กหญิงทัศธนี สาลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กหญิงสุธาลินี พลเทพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงอภิรดี เกตุศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กหญิงสิรินยา รักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กชายจีรพงษ์ อ่อนดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กชายภาวนา สานุสันติ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

คำมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์ขาว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กหญิงพรพิมล ยงยุทธ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงสุทธิดา เท่าเทียม
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงสุนิสา เนือเย็น

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงสุพัตตา สิงห์คำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงอรอนงค์ กุลพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์คำจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กชายฐินันดร ศรีรักษา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กชายภัทรพงษ์ สุกเหลือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กชายสุริยา คำใบ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กชายอดิเทพ พันขาว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงกาญจน์มณี สร้อยทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงปฐมพร พุทธานุ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พูนสุด
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กหญิงราตรี จอมเกราะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กหญิงอธิติยา ถาวรชน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กชายณัฐพล พลศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กชายประฏิพันธ์ ดีสา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ สานุสันติ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กชายภานุวิชญ์ เสนามงคล
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๖
เด็กหญิงจาฬฎาภรณ์ ศรีพันธบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กหญิงศุนิษา วรรณประเสริฐ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กชายอนุชน บุญเหมาะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๒๙

นางสาวสโรชา สังขนารอด
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๐

นางสาวสิริกร พันศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๑

นางสาวสุภารัตน์ บุษบา
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๒

นายกฤษฎา คำมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๓

นายเดชขจรศักดิ

์

สุพรรณนนท์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๔

นางสาวละมัย กลินเกษร

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๕

นางสาวสุดารัตน์ คำมล
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๖

นางสาวอุบลวรรณ จันจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๗

นางสาวรัชนีกร ร่วมเงิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๘

นายจีรวัฒน์ มลคล
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๓๙

นางสาวปานมณี โคตรสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๐

นางสาวยุพาภรณ์ สร้อยซด
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๑

นายจักรกฤษ ชัยชนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๒

นางสาวปยดา พรมทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๓

นายพีระพันธ์ ละคร
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๔

นายสุรศักดิ

์

ศรีจักร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๕

นางสาวพัชรี พวงเพ็ชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๖

นางสาววนิดา รวมเงิน
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนแรดวิทยา วัดธรรมาวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงพิชญธิดา ผิวงาม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงมาดารินทร์ ใจดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กหญิงศศิธร แขมคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กชายเมธา ปยะวงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กหญิงชลธิชา บุดดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงธีราพร แท่นศิลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กชายณัฐชานนท์ สร้อยสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กชายภูตะวัน สัตยาคุณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กชายจักรวรรดิ

์

ฟกฟูม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กชายวรกานต์ บุญเย็น
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กชายฉัตรมงคล สังข์เงิน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดศิลาวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กชายปรวรรตน์ สอนเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กชายกิตติพงศ์ สีดาธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์นวล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงอภิชญา ดีถ้วน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๒

เด็กหญิงพัชราภา ภาพกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กหญิงสิริวิภา เจริญใจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญเกิด
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทราย วัดอัมพวัน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๕

นางกุหลาบ ปานทอง ๐/๐/๒๕๑๓ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๖

นางยุพิน เงางาม ๐/๐/๒๔๙๐ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๗

นางน้อย สีโร ๐/๐/๒๕๐๔ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๘

นางเพียง ทำดีกุล ๐/๐/๒๔๙๖ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๖๙

นางวิไลวรรณ เฉยกลาง ๐/๐/๒๕๐๒ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๐

นางคำตัน ศรีพรหม ๐/๐/๒๔๙๗ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๑

นางเผย ภาสดา ๐/๐/๒๕๐๖ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๒

นางสุนทร ประราศรี ๐/๐/๒๔๙๖ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๓

นางแสงเพชร ตระกูลดี ๐/๐/๒๕๐๒ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๔

นางลิน ลำไย ๐/๐/๒๔๘๗ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๕

นางภาวิณี พิมพ์ประจบ ๐/๐/๒๕๐๕ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๖

นางจงรัก เขียวสระคู ๐/๐/๒๔๙๖ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๗

นางเต็ม ใจหาญ ๐/๐/๒๔๙๓ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๘

นางขาล ราชพลแสน ๐/๐/๒๔๙๘ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๗๙

นางบัวภา เพิมทอง

่

๐/๐/๒๕๐๑ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๐

นางสาวทองล้วน ช่างหม้อ ๐/๐/๒๕๐๔ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๑

นายวิสันต์ อนันศิลป ๐/๐/๒๕๐๔ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๒

นางวิไล กอสาลี ๐/๐/๒๕๑๗ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๓

นางนารี สาระติ ๐/๐/๒๕๑๓ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๔

นางหนูจันทร์ นันทพันธ์ ๐/๐/๒๔๙๗ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๕

นางหนู สีวัง ๐/๐/๒๔๙๓ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๖

นายชูศักดิ

์

ซุ่ยขะ ๐/๐/๒๕๒๑ วัดบ้านผือ บ้านผือ  

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ครบส่วน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงวรรณณิศา งามสง่า
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กชายฐนชัย สมนึกตน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ปยะไพร
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กชายศิริโชค สมานพร้อม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงเปรมสินี คิดดีจริง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ เกิดสบาย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงดาราวดี ห้อยทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงสุภาณี สำนักนิตย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร นาคะสุภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงสาริกา โพธิเงิน

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กหญิงนวรัตน์ หอมจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ลำดับจุด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๐
เด็กหญิงดาวประกาย เกตุแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กชายภัทรดนัย เพียงพักตร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงปทณัฐตา สังเกตกิจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงวรัญญา ดาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กชายอดิศร อิดประโคน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กหญิงสิริวรรณ ครบส่วน
๐๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงธนันยภรณ์ พะฉิม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กหญิงกมลชนก เกิดสบาย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กหญิงกมลชนก รอดบุญมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงภาพิมล สมนึกตน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงนำฝน หมันเทียง

่ ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ลอยเลือน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กชายกฤษนัย กาวี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงศุทธินี สามนาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงนาราภัทร นนดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงทิพวรรณ สุขกาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กชายธนกฤษ หนองผือ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมพิลาศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กชายกฤตเมธ แสนกล้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กชายภัทรพล นามหิงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กชายภานุวัฒณ์ จงรวมกลาง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงรติภัทร ภูไหมพรหม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กหญิงวิภาดา โกสีสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กชายวันชัย กาศรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๔

นายขจร จันใด
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กหญิงศิรินภา สำราญสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กหญิงอนงค์พร ผูกดวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กหญิงอรวรรณ ผูกดวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จุดาบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บุตรเงิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กหญิงสิริ สำราญสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

สาขาจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กชายอภิชาติ เกสร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กชายวัชระ ประไวย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประไวย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงอรพินท์ หมุดทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กหญิงมลฤดี เปรียบดีสุด
๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงกุลนิดา อีผาสุข

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงปาริชาติ เสสุดตา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กชายธีรัตน์ ศรีเครือดำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กชายธีรภัทร์ ลัดดาไสว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กชายธีรพงษ์ ลัดดาไสว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กชายธีรพงษ์ แก้วมณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กหญิงอรินดา หมายสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์
 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กหญิงศิรินทรา กระแสโสม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กชายพงศกร พลีดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กชายธีรเดช กายดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงดลวรรณ กิมเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชิงชัย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงธิษณา กำจัดภัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงศลาสินี จารุณะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กหญิงรัตนา หาญฮึก
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๒
เด็กหญิงณัฏฐิยาภรณ์

ชิงชนะ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กหญิงลลิตา ราษีทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วิเศษอุด
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอำปลกง
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๕๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กหญิงเปรมสินี มีสง่า
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กหญิงวิภาดา ตะลาโส
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุขประจำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กหญิงอรษา คำพุ่ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กหญิงพรหมพร วงษ์กิจ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายชาญวิทย์ แสนเมือง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายภูวดล วงค์ชา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กชายจักรพงษ์ พรหมศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ สุขทวี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กชายศักดา แก้วเขียวงาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายมิงมงคล

่

ใยแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ แสนจินดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กชายชัชวาล ขบวนกล้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กชายธารา พอกสนิท
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กชายสุขสันต์ ปญญา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงดวงฤทัย บุตรเทศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงนุชนาฎ หรรษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงจีราพร คุ้มเขตต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงวิมลมณี มีหมดจบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงกันธิชา นาคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงสุรารักษ์ ไทยประโคน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุตลาวดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กชายนรินทร ใจกล้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วสว่าง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กชายชาคริต บุตรเทศน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กหญิงณัฐวดี แก้วเขียวงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กชายพิชิต จงพินิจ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กชายเด่นดนัย ดิษฐวิบูลย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ชมาลัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กชายพลวัต วงศ์ศิลป
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กชายวิชญ์พล คูณวัฒนาพงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีมานะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงบุญญารัตน์ ทรงฉลาด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กหญิงรมย์ธีรา ตะลาโส
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ นามเขตต์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุตรเทศ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กหญิงอภิสรา พูนกระโทก
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กหญิงประภัสสร หนองคู
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กหญิงจุฑาพร โพธิทอง

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สมานรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์เนียม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ดวงเวาว์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงอริษา งวงกระโทก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงพรสินี สินอ้วน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กชายวัชรินทร์ สีรอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงภัสสร คำนึงคง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงเสาวณีย์ เส็งประโคน
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กชายนครินทร์ สีรอด
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงวิภาดา วิลัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทมอ(เดือราษฎร์บำรุง)

่

วัดสามราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กชายภูวดล ไสย์สุด
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงบุญฑิตา ศิลาโชติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงสุพรรษา บุญอยู่
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงศรัญญา สาทิพจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กชายณภัทร อยู่สถาพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กชายทรงศักดิ

์

อนุลาวัพย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กชายนครินทร์ เชิงชูดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงพฤกษา มะลิวัลย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กหญิงรุจิรา เตือนใจตน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กหญิงสรชา บุญปลัง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กชายเด่นดนัย ดีมาก
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กหญิงศิริพร ใยแดง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กชายสรัญ พยุงเกษม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กชายศุภวัชญ์ แว่นดำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กชายเทิดศักดิ

์

อิดสะระเสรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กชายธีรพร เพราะแสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กชายสิริโชค เปรียบยอดยิง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๒

นายชาคร สุระศร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๓

นางสาวจิตรกัญญา สังข์น้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๔

นางสาวศิริวรรณ์ เผ่าพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๕

นางสาวศรีวตากรณ์ ได้ดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา วัดโคกตะเคียน  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แกประโคน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กชายปยะบุตร ยืนยง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ สำรวมจิต
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กชายอรรถพร ขันแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กชายนันทวุฒิ ไชยโกฐ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กชายกีรติ ปนหอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กหญิงรัตนาพร แสวงสุข
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กหญิงศศิประภา รสสุขหอม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงปยากร แย้มดวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร สนิทสนม
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงกฤษณา แซ่เฮ้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงดาวนิล ชัยครุฑ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ บุญรอด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงนุชวรา ศรีสว่าง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงอภิชญา สุขลิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงอภิชญา ศรีมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กชายธนโชติ สมหวัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กชายขวัญชัย อ้อมกลาง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กชายสมพงษ์ ประกตสคนธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กชายจิรายุ ยืนยิง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงอุมาภรณ์ สาสิทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ สมอเขียว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กหญิงกัญญาวี บุญปก
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงอรยา โฉลกดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันธิมาธร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กชายกิจติกร ประคตสะคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ อ่อนศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กชายพิภพ แก้วไสย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ บัวสมศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กชายรัฐภูมิ ศิริบุญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กชายวีระพล แสนแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กชายสันติภาพ เมาดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงกชกร พระจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงจิรัชญา ประคตสะคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงชลธิชา ไชยคิรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงพิชญาภา คิดการ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงมนต์ธิดา ฉายยิงเชียว

่ ่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงฤทธิการณ์ สีเอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กหญิงวรพรรณ แยกมุม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กหญิงศศิประภา ประเสริฐศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กหญิงสุภรดา เพ่งพิศ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงอินทุอร องอาจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กชายณัฐพล ฉัตรทัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ประคตสคนธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กชายธนชัย สุขลิตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กชายเสถียร สุขศรีนวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กชายเอกพล เสริมผล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงเกษณี ประกดสคนธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงชลนิชา ยัวยวนดี

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงพรสุณีย์ ศรีจันทร์แจ่ม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงศรุดา ประคตสะคน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงสุพรรษา มณีศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี สุทธิประภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงอาภัสรา สุดสัมฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ พวงมาลัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสงอร่าม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงศศิธร คลายทุกข์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกู่ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ประกดสคนธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กชายภัทรกรณ์ เจริญศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กชายธีระพงษ์ บุญโสภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กชายจิรายุทธ ยอดเล็ก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กชายนภสินธุ์ ได้เห็นตอบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กชายณัฐพล ชัยฤทธิกุลวงศ์

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กชายเสกสรร อินทร์จันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ สุขลิตร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กชายธีระชัย แยกมุมงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กหญิงปาริดา มีศิริ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงวรัทยา หวังสุดดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กชายสหวรรษชกร ผู้สมเก่า

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กหญิงพลอยลดา ทิงรัมย์

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ วงค์เย็น
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กหญิงปวีธิดา คงยิงหาญ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กหญิงนันทิยา ชัยฤทธิกุลวงศ์

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กชายธนกร วรรณทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กชายณัฐวัตร วรรณทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กชายกีรติ ยอดเล็ก
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กชายธนะดี สีตะวัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กชายธนภูมิ บุญโสภา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กชายอภิวัฒน์ กระแจะจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กชายศิวโรจน์ พนารินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กชายวรเวช เชียวชาญยิง

่ ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงกัญชุลี ผู้สมเก่า
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงจงใจ เจนจับ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงณัฐวรา คงชืนจิตร

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กหญิงนัฐชา กระแสโสม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงนภัสร จุไรย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงปนัดดา อัดทวัง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงปรียานุช ดุนดียิง

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กหญิงลภัสรดา ทรงงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กหญิงวนิชยา คงชืนจิตร

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กหญิงอรฤทัย ก่อแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กหญิงนันทัชพร เหลือล้น

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจารย์ วัดอีสานพัฒนา  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กชายปวริศ รัศมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กหญิงประวีณา อินทร์ตา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กชายตรัย ยอดไธสง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กชายรุ่งโรจน์ ทีอุปมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กชายวุฒิชัย วสุวัชร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กชายอนันต์ สร้อยเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ อินทหอม
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ช่อมะลิ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ อินถอด
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงจินตนา เชือเมืองพาน

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กหญิงชมัยพร กวนทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กะการดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดาคม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงธัญญาเรศน์ ดาคม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงปานตะวัน แวงวงค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กหญิงยวิษฐา ปานทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กหญิงรจนา จันทร์เหลือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กหญิงสุชัญญา พุ่มชะอุ่มดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กชายถิรพุทธิ

์

บุตรดา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กชายธานุภาพ พญาบำเหน็จ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กหญิงกนกพร อุดหนุน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กหญิงขวัญใจ สุขจิต
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กหญิงชลธิชา ยืนยง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงชัญญานุช สนโศรก
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กหญิงญาดา สังเกตกิจ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงธันยพร สุดาปน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ใจสว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงภัทรชลา เหล่าสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงภัสสร ปนสันเทียะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงวริษา สำรวมจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงสาลินี ศรเหิม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กหญิงสุฐิตา สังโสมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงสุธิตา ดาทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงสุภา เจียมรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กหญิงอรวรรณ ซ่อนกลิน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงอวิภาวดี จุไรย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กหญิงอินทิรา พลเยียม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กชายธิติ สำราญสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงอารียา ไทยจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ อ่วมนาทุ่ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กหญิงวันวิสา บุญนำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กหญิงภานุมาศ พญาบำเหน็จ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๐

นายวิชยุตม์ โพธินาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๑

นางสาวชลธิชา ศรีมันตะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๒

นายเอกราช เอกคณาสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วัดบ้านกาบเชิง  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงนาราดา เหรียญทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา จันดาเพ็ง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงพิยดา ศรีสะอาด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ฦาชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงริรินทรา วิมลใส
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กชายยุทธพิชัย ทัศนะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กหญิงเพชรใส บุตรงาม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กหญิงธารสิริ ผิวนวล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงธีมาพร สายสินธุ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงสริตา จันทร์งาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กหญิงสิริมล ศรีบัวบาล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปดทา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงเอนิภา แพทย์มด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กชายเจษฎาวุฒิ มันยืน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กชายณัฐพล เหล่าดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กชายธีรพงศ์ โต๊ะจรัญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองเปลว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงสาธินี ประจำเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กหญิงกุสุมา แพทย์มด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กหญิงกรองแก้ว ดีนาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรียันต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงศศิภา ท่อนแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สาระบุตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพระแก้ว วัดโนนสวรรค์  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กชายณัฐชนน ภูเวียง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กชายประสิทธิ

์

สงค์พิมพ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ เจริญพรพิเชษฐ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กชายสุรดิษ ตอสูงเนิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงอัญชลี แพรขุนทด
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๑

นายธนากร คลองแสนเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๒

นายสมานชัย นะเนตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๓

นายกฤษฎา ชนะสงคราม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๔

นางสาวปวีณา ใยบัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๕

นางสาวกมลชนก อินทะเคหะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๖

นางสาวมลิสา พลโยธิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๗

นางสาวฐาปณีย์ ชุ่มมาก
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๘

นางสาววราภรณ์ ทำคาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๗๙๙

นายปรีชา เจริญเตีย
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๐

นางสาวชไมพร กันนิดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๑

นางสาวกรรณิการ์ อินธิแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๒

นางสาวสาวิตรี ศรีบัวบาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๓

นางนิติยาภรณ์ ไกรเสือ
๐๗/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๔

นางวรรณี พูนเสงียมศิลป

่

๑๘/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๕

นางศิรภัสสร กำจัดภัย
๑๖/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนพระแก้ววิทยา วัดรัตนวราราม  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงธัญชนก ยินดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจังเอิล วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กชายณัฐพล บัวทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะกาด วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ สิงห์สุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะกาด วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงศศินา พันธ์ชัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะกาด วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กหญิงลัดดาวรรณ สง่างาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะกาด วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

โชติยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลัก วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กชายภัทรพล สุระการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลัก วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กชายศิวัฒน์ ตีเวียง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลัก วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กชายปญญา สมมีย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหมิตรวิทยา วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กชายณรงค์ อินศร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยา วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ คำมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยา วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กหญิงจินดามณี แย้มงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหมิตรวิทยา วัดทรายขาว  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงสุริยาพร ฉุนกล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คูณพันธ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถนน วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงวะริยา แก้วเนย
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถนน วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กชายประกาย สันทาลุนัย
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงวันวิภา หอมจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กหญิงบัวบุษยา บุญเสร็จ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กหญิงภิรมย์ยา สมสวย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กหญิงชลิตา สีดางาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กหญิงจิรนันท์ เทียนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กชายจตุรงค์ สารฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงนำผึง

้

สตากล้า
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงปภัสนันท์ มิฆเนตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงวงศ์ผกา แยงรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยูงรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กหญิงชมพูนุช มีแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงปรียารัตน์ สุขจันทา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา ทองทะเล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๗ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงวศิกา เกิดทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กชายสุรทิน วงค์เมือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กชายรณวี สนโสก
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กชายภราดร แสนอุบล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กชายณัฐดนัย บำรุงนอก
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กหญิงวรรณพร กรมภักดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน ดาทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงกันติชา อัมรินทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กหญิงอรทิพย์ ปานเพชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กหญิงจิราพร พิมพิบาล
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงสุทธิดา บุญมีเลียง

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กหญิงนราธร ปานเพชร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเศษ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กชายโชคชัย ดาทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ หาญเพชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงปยะณัฐ ทองภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กชายธนกร บุญเศษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กชายนพดล สุขจิตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงจันทิมา วังคีรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กหญิงนฤมล พรหมบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กหญิงณัฐธิชา น้อยถนอม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กหญิงกัลยานุช กุยรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กหญิงอรทัย เอกสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงจิตติมา แยงรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงศิราทิพย์ ดาทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กชายสมพร มะลิงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กชายยงยุทธ ศรีน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กชายศุภกิจ บุญมีเลียง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กชายสราวุฒิ วิเศษสุนทร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กชายสุภชีพ ปานทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กชายประทีป สันทาลุนัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กชายสรรชัย แยงรัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กชายทิชากร สุขอนันต์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กชายศิลา ดาทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กหญิงปนัดดา เกียงเถิน

๋

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กหญิงภัทราพร เสพสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กหญิงประวีณา นิตย์ลาภ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กหญิงอณิติยา บุญจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กหญิงอภิญญา บุญจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ดาทอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เสาร์เมือง
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กหญิงวิริศรา เอิบบุญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กหญิงจีรนันท์ มิฆเนตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กหญิงชไมพร พลศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงบุณยาพร คงชืนใจ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงบุณยานุช คงชืนใจ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กหญิงพรรณมณี กุสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงศศิกานต์ นามวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงนัยตา เข็มผกา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงสุธาสินี เรืองสุขสุด
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา วัดชัยมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

วันดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กหญิงอารียา จำนง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กชายกิตติกร ศักดิเติม

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กชายวัชรพล เอิบทวี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กชายสุรพิณ ศิวิลาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กชายกิตติวุฒิ มาลัยทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กชายฐานันดร พละศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๓

เด็กชายสิริพัฒนา มีพร้อม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงกวินทิพย์ พาเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขาวงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองปลัง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๗

เด็กหญิงอลิษา พลแสน
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๘

เด็กหญิงอัมราพรรณ จันทร์เพ็ญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๘๙๙

เด็กหญิงอารียา ทองหล่อ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำแจง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กชายสุรชาติ บุญสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กชายสุรพงษ์ เสาร์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๓

เด็กชายสุรพล ทองคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กชายอนุวัฒน์ เจริญวัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๖๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กชายอนุศิษฎ์ ชาชม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กชายอรรถพล ลีราช
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสมอใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงสายทรัพย์ สาลี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงสาวิตรี บุญมี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงสุพิชญา นันทา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กชายเดชา จันนุบิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กชายสัชฌุกร ทองเอ็ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กหญิงเกศราภรณ์ บุญวัฒน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กหญิงธนัชญา เกลียวเพียร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กหญิงสมฤทัย ดีรอบ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กหญิงสาลิกา สมสวย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กหญิงสุทธิรัตน์ อามาตมนตรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กหญิงสุวรรณา ทราจารวัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงอัญชลี มีลาภ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงอารยา ลายทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กชายแก้วกานต์ สุวรรณรินทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กชายสิทธิชัย ไกรทวี
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงกุลนิดา แสงระบิล
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กหญิงเกศกนก บัวพุฒ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กหญิงเปรมมิกา สุรันนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ จุกแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๗

นายเจษฎาคัม แก้วสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กชายพิทักษ์ คงสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กชายภานุพงค์ โสรเนตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กชายอดิสร ทองหล่อ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญวัฒน์
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงจิราพร จันนุบิน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงชฎาพร หิงไธสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ ศักดิเติม

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงธิมาภรณ์ แย้มรัมย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงปยพร หุ่นทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงพรชิตา เจริญยิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กหญิงภัทรภร แดงดา
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กหญิงศิรินันท์ เล่าลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กหญิงอภิญญา ทองดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๑
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

จันทร์แดง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กชายธีรเดช โนนคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา ทวีธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงฐิตาภา สะอาดเอียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๕

นางสาวภัทรินทร์ มาลาทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กชายวุฒิไกร ทองอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๗

นายเมธัส คงใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๘

นางสาวประภาพร ปานทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๔๙

นายอัษฎายุธ เฉลียวไว
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๐

นางสาวชุติมน จันนุบิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๑

นางสาวรุ่งมณี คำตัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๒

นางสาววรรณภา โอฐงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๓

นางสาวพรรณิดา โสรวัลย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๔

นายสำราญ ดาทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๕

นางสาวกรรณิการ์ อัมรินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๖

นางสาวฉัตรฤดี ปญญางาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๗

นางสาวธนาภรณ์ ธรรมรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๘

นางสาวพัชรินทร์ ก้านอินทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๕๙

นางสาวมิน

้

กิจเจริญวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๐

นายทัศสุนัย ชำนาญพุดซา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๑

นางสาวอรวรรณ คำสงาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๒

นางสาวอัมพวรรณ เทียนทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๓

นางสาวอาภาวดี สง่างาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๔

นายวีรภัทร จงจิตต์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๕

นางสาวเมนิษา ทองลาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๖

นางสาวนพมาศ กระออมแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๗

นางสาวหัทยา นาคฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๘

นายราชัน ชวดพงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๖๙

นายหฤทย์ดนัย เจริญวัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๐

นางสาวมุกดา นาดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๑

นางสาวกิตยาภรณ์ รักษ์ศิริวรกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๒

นางสาวปรียาภรณ์ แสนเพือน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๓

นางสาวกัญญาภัค เปนสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๔

นางสาววิญาดา อินเสก
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๕

นายสุทธิชา ดาวงศ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๖

นางสาวชลดา แซ่ฟุง
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๗

นางสาวธิดารัตน์ พุ่มรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๘

นางสาวมะลิตา นาโควงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๗๙

นางสาวสิรินันท์ จันทร์ไทย
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๐

นางสาวสุขฤทัย ชัยย่อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๑

นางสาวสุณิสา นามสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๒

นางสาวอุไรวรรณ หอมหวล
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๓

นายณัชพล เล่าลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๔

นางสาวนำ้ทิพย์ นิติยะวงค์สา
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๕

นางสาวอนุชสรา บุญระวัง
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๖

นายกิตติธัช นนท์เต
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๗

นายชูศักดิ

์

นพพิบูลย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๘

นายธนกร โพธิศรี

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๘๙

นางสาวชไมพร บุญวัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๐

นางสาวสุพริการ์ เประนาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๑

นางสาวโชสิตา คงสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๒

นางสาวมัญชุสา มะลิงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๓

นางสาวอรวรรณ อยู่ดีรัมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๔

นางสาวจิราพร มะลิงาม
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๕

นายคำสา สังขพงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๖

นางสาวรจนา หลอดทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๗

นางสาวรัชนก นนธิจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระเทียมวิทยา วัดโพธิศรีธาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๘

เด็กชายจีระวัตร แดงดา
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงเกตวดี มณีรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กชายภูวนาถ รักยิง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงเกตุวรินทร์ เทพสาร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๒

เด็กหญิงลดารัตน์ กาลกระสัง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กหญิงวันวรินทร์ สิงห์บัวขาว
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๔

เด็กชายปฐวีร์ นิมนวล

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กหญิงวินัสดา บุญเจือ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๖

เด็กหญิงปาลิดา ชาวสวน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงชุติมันต์ พรรคพิบูลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กหญิงภัทรทิรา ยิงดี

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กชายจตุพล พูนมาก
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กชายนครินทร์ แก้วสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๑

เด็กชายปรมะ จักรอินทรา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๒

เด็กชายอนุชา ท่าวังชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงณัฎฐา มวลทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงทักษพร สุขสาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงบุญสิตา ศิลางาม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงปานวาด ไชยสุทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๗

เด็กหญิงวีรยา แจ่มใส
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงศรีจิตรา นามม่วง
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๑๙

เด็กชายชนินทร์ เกตวิจิตต์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๐

เด็กชายวารินทร์ มีรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๑

เด็กหญิงชนม์นิภา บุญเจือ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ประดับมุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยัวะดำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงศศิวรรณ เกตุวิจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงสมฤดี ปุมแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงสุธิมา ชมภูคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๗

เด็กหญิงอภิชญา ธรรมนาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๘

เด็กหญิงอรวรรณ คงมัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๒๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

แก้วทุมลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๐

เด็กชายวันเฉลิม ทองสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงกัณทิมา เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๒

เด็กหญิงฐิตพิชา วันฬา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๓
เด็กหญิงประกายดาว ด้วงโท

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๔

เด็กหญิงปาลิตา แหวนดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๕

เด็กหญิงพุธิตา วงค์พินิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงวรรณษา รักยิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงอริสา ประเมินชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์พงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๓๙

เด็กหญิงปณิดา ยิงดี

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๐

เด็กหญิงประภาพร นาคาธร
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงปรานี ศิริยันต์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๒

เด็กหญิงภาพตะวัน อักขี
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงวราพร เชิดโฉม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๔

เด็กหญิงโชติกา จำนงค์รักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กหญิงปยะดา สามาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๖

เด็กหญิงนันท์ธิดา สมาคม
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๗

นายสันติภาพ หมายดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๘

นายอภิสิทธิ

์

สะใบ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๔๙

นางสาวกัญญารัตน์ พูนมาก
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๐

นางสาวจีราวรรณ วงศ์เจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๑

นางสาวชญาดา แจ่มจำรัส
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๒

นางสาวมินตรา จันทร์โสร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๓

นางสาวสุกัญญา สายมาลย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๔

นางสาวสุชาดา ยิงชืน

่ ่

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๕

นายธีรพล ลำดวนหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเกิด
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงพิชญาภา กรวยทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๘

นายกิตติภูมิ หมวดไธสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๕๙

นางสาวกฤติยา ยวนจิตต์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๐

นางสาวปยดา เจาะดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๑

นางสาวรัตติยา กล้วยทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๒

นางสาวลักษณพร จันต๊ะมาด
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๓

นางสาววรรณวิศา เมืองสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๔

นางสาวโสภี คงมัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๕

นางสาวสิริยากร บุญเจือ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๖

นางสาวสุดารัตน์ บุญแจก
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๗

นางสาวหทัยรัตน์ ประดับมุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๘

นางสาวอาทิตยา คงมัน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๖๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

วงษ์ฉลาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๐

นายศักรินทร์ พูนมาก
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๑

นางสาวปาลิดา นิมนวล

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๒

นางสาวอรณี สุขสาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๓

นางสาวอรทัย ใสยิง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๔

นางสาวธัญวรัตน์ ซ่อนกลิน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๕

นางสาวนภาพร ไพเราะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๖

นางสาวนิตยา ใสยิง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๗

นางสาวปยารัตน์ เลาสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๘

นางสาวพนิดา เพ็ชรพงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๗๙

นางสาวพรพิมล เกตวิจิตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๐

นางสาวภาพิมล สวาสดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๑

นางสาววันวิสา สุพัตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๒

นางสาววาสนา นามม่วง
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๓

นางสาวอรสา สุขวิเศษ
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๔

นายอรรถชัย ไสยยิง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๕

นางสาวปถยา มันยืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๖

นางสาวรัชนีกร คงมัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๗

นางสาวศิริรัตน์ เรืองประดับ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๘

นางสาวสาวิตรี ไสยยิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๘๙

นางสาวเกวดี เลาสง
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๐

นางสาวศิริกัญญา แก้วสว่าง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๑

นางสาววรนุช บูรณะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๒

นางสาวศรีสุดา พรหมสอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๓

นางสาวนิรมล ทองมาก
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๔

นายกิตติธัช โทธะริน
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๕

นายเกียรติศักดิ

์

หิงษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๖

นายธนวัฒน์ วิทักษาบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๗

นายนาวิน ลำดวนหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๘

นายพิชัยยุทธ สืบศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๐๙๙

นางสาวชุตินันท์ เชิดโฉม
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๐

นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์มาณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๑

นางสาวปวีณา บุญเจือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๒

นางสาวพิชชาอร นิยม
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๓

นางสาวมณฑาทิพย์ นามบุตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๔

นางสาวศศิธร สุวรรณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๕

นางสาวสายฟา ยิงหาญ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๖

นางสาวอรวรรณ ปุมแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๗

นายณัฐกิตติ

์

ปกการะเน
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๘

นายพิริยะ สมบัติวงศ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๐๙

นางสาวรุ่งฤดี ปุมแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๐

นางสาวอรยา นามม่วง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๑

นายธวัธชัย สามารถ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๒

นายนิรุตติ

์

นามม่วง
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๓

นายอภิสิทธิ

์

เชิดโฉม
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๔

นางสาวกาญจนา บุญเจือ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๕

นางสาวกุลนิษฐ์ ตาแหลม

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๖

นางสาวนิลาวัลย์ สมนาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๗

นางสาวศรัญญา ยวนจิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๘

นางสาวสุวนันท์ เพ่งพิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๑๙

นางสาวจิระวรรณ ติราวรัมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๐

นางสาววิธมล ใจแม่น
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๑

นางสาวอัจฉราพร นามม่วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๒

นายจักรกฤษณ์ บุญแต่ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๓

นายธนากร สุขส่ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๔

นางสาวกาญจนา ม่วงงาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๕

นางสาวณัฎฐริณีย์ กล้วยทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๖

นางสาวมณฑิตา บุญแต่ง
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๗

นางสาวลดามณี หอมหุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๘

นางสาวสุกัญญา วงษ์เจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๒๙

นางสาวสุภานัน กันภัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๐

นางสาวสุรางคนาง สุขหมัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๑

นางสาวสุริวรรณ คำสิงห์
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๒

นายปรมี กิจสนิท
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๓

นายวรเชษฐ์ บุญแต่ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๔

นางสาวกัลยรัตน์ อุ่นจิต
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๕

นางสาวเจนจิรา จำนงค์
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๖

นางสาวดวงพร สุขสกล
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๗

นางสาวทัดดาว สายวัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๘

นางสาวยุวดี มีพันธุ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๓๙

นางสาวรัตติยา จิตโชคอำนวย
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๐

นางสาวสุพัฒตรา จันทร์งาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๑

นางสาวสุพัตรา นุการลำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๒

นางสาวสุวรรณา อาจภัคดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๓

นางสาวอโรชา กันภัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๔

นางสาวภัทรานิษฐ์ บุณณะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม วัดดาราธิวาส  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงอภิสรา สิริดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงธิดาธร ทองลาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๗

เด็กชายณัฐพล เพ็งอินทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๘

เด็กหญิงฐานิสร ชาวสวน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา ลำดวนหอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๐

เด็กชายพัฒนพงศ์ มณีศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๑

เด็กหญิงพัชราภา สินสุพรรณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
วัดโนนสว่างวนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงธัญยชนก เจียงวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงเยาวภา จันทร์ปรุง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สาทิพย์จันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๕

เด็กหญิงปริญญา กินรีโดน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๖

เด็กชายธีรพงศ์ คำพันชนะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๗

เด็กชายสิทธิราช สาทิพจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๘

เด็กชายประวิช หาญเสมอ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๕๙

เด็กหญิงอารีญา โปรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงวันนิดา วันโสภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขนวน วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๑

เด็กชายณัฐนนท์ จันดากุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๒

เด็กชายเผด็จ อาริต
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ เลาเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงพัชรี สวัสดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๕

เด็กหญิงจิรัชยา ดอนชาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงดวงกมล อบอุ่น
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๗

เด็กหญิงอารียา ไตรพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๘

เด็กหญิงวฤนฎา คิดชอบ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๖๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ จันโทน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๐

เด็กหญิงเต็มศิริ สระแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๑

เด็กชายวรัญชิต กรชิต
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๒

เด็กชายธวัชชัย กิขุนทด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๓

เด็กชายพัสสน หาญเสมอ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงจิรนันท์ สมัญญา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ แสนบุญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๖

เด็กหญิงสุพัชชา จันดากุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๗

เด็กหญิงรินลดา สมัญญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๘

เด็กหญิงปยพร ศรีวิพัฒน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๗๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา สีหานอก
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ผิวเหลือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ศรีแย้ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๒

เด็กชายธนวัช กงทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงอัมพร สันทาลุนัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๔

เด็กชายกฤษดา ผาน้อยวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สายสินธุ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงกันญารัตน์ สมัญญา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงศศิปราภา เลาเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงกันยากร ทองมาก
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงพรวิมล ดาบจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๐

เด็กหญิงอินทิรา พันพม่า
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา คันธภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่ วัดบ้านดู่หัวนา  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๒

เด็กชายธีรภัทร์ สวัสดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๓

เด็กหญิงนราภรณ์ เวชไสย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๔

เด็กหญิงดรุณี ธรรมนุส
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๕

เด็กชายกฤษฎา ทองชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๖

เด็กชายพรมพร ผสมทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สมัญญา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๘

เด็กชายพูนทรัพย์ นามนุ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๑๙๙

เด็กชายธนพล สระแก้ว
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๐

เด็กหญิงสิรินทรา กณาลักษณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงมุกดามาศ เกษรชืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ เบ็ญจมาศ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงพรสุดา สมจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๔
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ

ทองเหลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๕

เด็กชายธีรพงศ์ ยงเพชร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๖

เด็กชายชัยพฤกษ์ สินสุพรรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๗

เด็กชายวรรณศิลป สุรัตน์มัน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๘

เด็กชายพิทักษ์ สมจันทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๐๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ภาคูกา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๐

เด็กหญิงประกายคำ มาลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๑

เด็กหญิงวาสนา สระแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๒

เด็กหญิงปยพร บุญเต็ม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไตรพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๔

เด็กหญิงสุภาพร พิมพ์แก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสะโน วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๕

เด็กชายณัฐพร ธรรมสารกอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๖

เด็กชายพงศพัศ สิมัยนาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๗

เด็กชายวัชรพล วิชาดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๘

เด็กชายอนุรักษ์ เทพชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๑๙

เด็กหญิงนันทกานต์ ยินดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองละมุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๑

เด็กชายอนุวัตร บุญเพิม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๒

เด็กหญิงพัชรภา ภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๓

เด็กชายกฤษฎิ

์

พาภูมิพฤกษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๔

เด็กชายณัฐพล วิชารัก
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๕

เด็กชายพันธการ วิวาสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๖

เด็กชายวรพงศ์ บุญเผย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๗

เด็กชายวีรพงษ์ พลเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๘

เด็กชายศุภกิจ นนธิจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๒๙

นายเสกสรร สมัญญา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๐

เด็กชายเอกราช พันธ์งาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๑

เด็กหญิงชุติมา วงษ์มา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๒

เด็กหญิงบังอร แสวงหา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๓

เด็กหญิงปยภรณ์ เทพชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงภิรมย์ วรสวาท
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๕

เด็กหญิงรุจิรา สระทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงศิริขวัญ สันทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๗

เด็กหญิงสุนิษา นนธิจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญเพ็ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๓๙

เด็กชายสรวิศ แสนศิลา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา วัดบูรณ์สะโน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๐

เด็กหญิงรังสิมา แสงเย็น
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๑

เด็กชายสหรัฐ ปูภิรมย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๒

เด็กหญิงวรรณธิณีย์ แพงจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงฐิติมา สระแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญโต
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๕

เด็กหญิงจริยา ทับทิม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงยุวันดา ชัยสนาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๗

เด็กชายวัชรินทร์ ศรีมะณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๘

เด็กชายภาศกร สมัญญา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๔๙

เด็กหญิงปรางค์ชนก สุมาลุย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๐

เด็กหญิงวาสนา พรมลี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๑

เด็กชายชยานันท์ โสภา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วหาวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๓

เด็กหญิงภาวินี สุรัตน์มัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชัยอุดม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๗๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญโต
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๖

เด็กชายธนาธรณ์ พิมพ์โพธิกลาง

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๗

เด็กชายพงศกร สกุลรัตษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๘

เด็กชายมานพ วงศ์คำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๕๙

เด็กหญิงณัฐพร เสามัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๐

เด็กชายพีรพงษ์ เชียวชาญ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๑

เด็กหญิงนาตยา บุญเพิม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๒

เด็กชายวิทวัส สิงห์โตทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองลำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กชายชัยมงคล บัวระภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กชายณัฐภาคย์ เลิศลำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กชายธนากร สระแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กชายบริพนธ์ สุมาลุย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กชายภาคภูมิ นวะสิมัยนาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กชายวีรภัทร สระแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กชายสืบศักดิ

์

ทองคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กชายอนุรักษ์ บุญไทย
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงกุลยา ภาคพรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๓

เด็กหญิงขวัญกมล พิมพ์แก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กหญิงชนิดา บุญธรรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กหญิงนุชนาฏ นามอนุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กหญิงนำฟา ภาคพรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงพรพิมล นวสิมัยนาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ นวสิมัยนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงพัชรา ภาคพรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ นวะสิมัยนาม
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กชายพุฒิพงษ์ ทองคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ พิมพ์แก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๓

เด็กชายศุภฤกษ์ ตันยอด
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กหญิงอัญชลี สอนดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กชายดำรง แดงงาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กชายวัชรพงษ์ ศรีทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮะ วัดปาท่าม่วง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กชายกฤษฎา สมัญญา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กหญิงนาฬกา สมัญญา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๘๙

เด็กหญิงผกามาศ ธนสมบูรณ์พันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๐

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แก้วสมุทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คุณเลิศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๒

เด็กชายพิทักษ์ พันพม่า
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ หงษ์แก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ไทยแท้

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงวิสา จันนุบิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ นุ่นมัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๗

เด็กหญิงอนินทิตา นักนวล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๘

เด็กชายนพกร ยินดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๒๙๙

เด็กหญิงนันทิดา จันนอ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๐

เด็กชายพีรวิชญ์ หาญเสมอ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๑

เด็กชายภูริเดช นิลทัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยชาญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๓

นางสาวพจนีย์ สระแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๔

นางสาววนิดา ชัยภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๕

นางสาวอรีรัตน์ ปะตังทาเน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๖

นายอานนท์ สินสุพรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๗

นายเอกรัตน์ เหล่าวัฒนกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๘

นางสาวกัญญกานต์ มาตผล
๒๐/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๐๙

นายธนาวิทย์ ผาธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๐

นางนิติอร บุญคงเดช
๒๖/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๑

นางสาวศรัญญา โสภาสิน
๐๓/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๒

นายสมคิด ศรีจำปา
๒๗/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนศรีสุขวิทยา วัดศรีสุวรรณราช  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๓

เด็กชายปยวัตร ทองทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการุญวิทยา วัดเสม็จ  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๔

เด็กชายวิวัฒน์ ทองทา
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนการุญวิทยา วัดเสม็จ  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงดาวใจ โทนแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนการุญวิทยา วัดเสม็จ  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๖

เด็กหญิงวารินทร์ ทองทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนการุญวิทยา วัดเสม็จ  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๗

เด็กชายหาญณรงค์ สะอาดเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนการุญวิทยา วัดเสม็จ  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๘

เด็กชายชานน สุขเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว วัดเทพวิสุทธาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๑๙

เด็กชายปาณรวัฐ สันทาลุนัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๐

เด็กหญิงปยรัตน์ ภูอาษา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ สันทาลุนัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ผะกาเกตุ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๓

เด็กหญิงวินิทรา ไชยบำรุง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๔

เด็กหญิงศศิประภา วงหินกอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๕

เด็กหญิงอารียา แม่นทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๖

เด็กหญิงอภิญญา วรเลิศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๗

เด็กหญิงสโรชา บุราคร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงพงษ์ผกา บุราคร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงอุษามณี บุณฑูรย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๐

เด็กหญิงรุ่งฤดี สันทาลุนัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาวนอก
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๒

เด็กชายธนพล สันทาลุนัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๓

เด็กหญิงนริศรา บุญเสริม
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วัดโพธิศรีวรรณาราม

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๔

เด็กหญิงกุลจิรา สิมาจารย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๕

เด็กหญิงทักษิณา สิมาจารย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงอาริยา ภางาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๗

นางปณณิกา ผมงาม
๐๘/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๘

นางสาวภมรรัตน์ สุขบรรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
วัดสว่างอารมณ์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๓๙

เด็กชายสุทัศน์ โต๊งาม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญมาก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๑

เด็กหญิงสิรินยา เฉกแสงทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงธัญพิมล ก่อแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๓

เด็กหญิงศิรประภา โยบุตรดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๔

เด็กหญิงวรรณิกา แสนกล้า
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๕

เด็กชายทรงศักดิ

์

ผะเดิมดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๖

เด็กหญิงวันวิสา คำมุงคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๗

เด็กชายธนาคม วัฒธรรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สอนศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๔๙

เด็กชายธราดล นาวารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๐

เด็กชายนิธิกร บุญคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดนิมิตรรัตนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๑

เด็กชายภาคิน สมานทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๒

เด็กชายอนุภัทร กุลรัตน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๓

เด็กชายวัชรากร อุ่นศิลป
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๔

เด็กชายตะวัน โกสีนาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรหมศวร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงกัณฐิกา โพฟนเรือ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๗

เด็กชายอทินันท์ สมนึก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๘

เด็กชายโชคชัย สุภิษะ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๕๙

เด็กชายอานันท์ทวีป คานกลาง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงอนันตญา พระงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๑

เด็กหญิงปนัดดา บุญจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชกใต้ วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๒

เด็กชายธนัชพล บุญศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๓

เด็กชายทักษ์ดนัย พิศวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๔

เด็กชายศักดิกรินทร์

์

สุภิษะ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๕

เด็กชายวรวิช ผาสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๖

เด็กชายศิวกร พวงขจร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๗

เด็กชายเกียรติกุล ผาสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ โสรเนตร
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๖๙

เด็กหญิงพรนภา ประดับ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๐

เด็กหญิงชนกวนันท์ แก้วกุคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มุ่งดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๒

เด็กหญิงกุลธิดา มุ่งดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๓

เด็กหญิงมนันชน สีสาย
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๔

เด็กหญิงญาณภัทร ชวนผดุง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๕

เด็กหญิงอภิญญา สงวนดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๖

เด็กหญิงศิรินทร วงค์นาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ พุทธา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๘

เด็กชายนิวัฒน์ ทรงกล้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๗๙

เด็กชายศราวุธ ทะสี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๐

เด็กหญิงดารารัศมิ

์

ศรีชะตา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๑

เด็กหญิงสุนิตา สุภิษะ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทักษิณวารี วัดทักษิณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๒

เด็กชายนันทวิชญ์ พรมวัฒน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สมนึก
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๔

เด็กชายวัชรพงษ์ วันดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๕

เด็กชายนวพล พลอยพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๖

เด็กชายศรัณย์ นิลแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองตัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงพลอยฟา จารัตน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๘๙

เด็กหญิงขวัญนิภา จารัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๐

เด็กหญิงศริญญา กูลรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๑

เด็กหญิงพิชชาภา อัมหะธร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๒

เด็กหญิงบัญจรัตน์ จารัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๓

เด็กหญิงพัชรศรี พวงมาลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๔

เด็กหญิงจันทกานติ

์

จารัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บรรณการณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๖

เด็กหญิงวศวดี ทองหล่อ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๗

เด็กหญิงณัฐธิดา นิลแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงวิภาดา สามาลย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๓๙๙

เด็กชายพรไพโรจน์ สุภิษะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ว่องไว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๑

เด็กชายวรกานต์ ศรีอนุช
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๒

เด็กชายรมย์รวินท์ เสาะสิทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๓

เด็กชายธรรมรักษ์ ผ่องใส
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงปนมุก เอนูนารี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๕

เด็กหญิงประกายมุก พันธ์เลิศ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๖

เด็กชายกิตติกร โคมแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๗

เด็กชายจักรภัทร ทะปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๘

เด็กชายทยาทร กิงแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๐๙

เด็กหญิงพิมลภรณ์ ประดับศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๐

เด็กชายภัครพล ทองหล่อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๑

เด็กชายปฐมพงษ์ จารัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๒

เด็กชายรักชาติ เงาเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๓

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ กระจัดภัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงอรจิรา สุภิษะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๕

เด็กหญิงวิดาวรรณ เหมือนหมาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงอริสา ทัพไทย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา สกุลเตียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๘

เด็กหญิงศิรประภา โฮงคำอุตย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๑๙

เด็กหญิงอรสินี จุฬา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๐

เด็กหญิงคณาพร ศิริมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พิมพ์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๒

เด็กชายธีรยุทธ พุ่มลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๓

เด็กชายจักรินทร์ เติมดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๔

เด็กชายวรพงษ์ การสร้าง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๕

เด็กชายจรัสพล ก้อนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๖

เด็กชายธวัชชัย นิตลาภ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๗

เด็กหญิงตริณนภา ใจชุ่ม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา สงวนดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๒๙

เด็กหญิงอารียา ทองเติม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๐

เด็กหญิงนำผึง

้

สุภิษะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๑

เด็กหญิงอรปรียา คลองงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๒

เด็กหญิงพิมพ์ลดา เทียนทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๓

เด็กชายภัทรดนัย ธีรภัทรธนพนต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงพัณณิตา ธีรภัทรธนพนต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๕

เด็กหญิงจรัญพร ดีระเมียส
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๖

เด็กชายกรภัทร กิตติรักษกุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๗

เด็กชายประสบโชค เอนูนารี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ม่วงศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๓๙

เด็กชายจักรพงษ์ โภคพิพัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๐

เด็กหญิงสุนิตา สุภิษะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๑

เด็กชายสมพร กองสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๒

เด็กหญิงสาวิกา บรรจง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๓

เด็กหญิงณัฐนรี กองศิริ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลำดวน( สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์ ) วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๔

เด็กชายนริศ พรหมวัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๕

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ไม้หอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๖

เด็กหญิงพิมพิกา เกษร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน มาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงอุนนดา ทายสา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๔๙

เด็กหญิงชลลดา เทียนทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๐

เด็กชายอภิวิชญ์ ธนาสูนย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๑

เด็กชายชยพล พรมทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๒

เด็กชายกันติทัต จันทร์ศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ พรมวัฒน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แก่นเดียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงชุติมา รับรอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงพัชรี ดาทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๗

เด็กหญิงมนัสนัน บุระทอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงวรัญญา ริวศรี

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๕๙

เด็กหญิงวรรธิดา ช่วยหาญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๐

เด็กหญิงเกวลิน สุขเลิศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๑

เด็กหญิงอาทิมา จารัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ทัพไทย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจรวย วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๓

เด็กหญิงกชกร ฉุนกล้า
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๔

เด็กชายธีรภัทร สมศรีงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๕

เด็กชายภัทรชัย ฉิมงาม
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๖

เด็กชายอรรถพล ม่วงศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๗

เด็กหญิงกฤธิราภรณ์ แตงกวารัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๖๙

เด็กชายกิตติธร จูมะโรง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๐

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๑
เด็กหญิงกรองกาญจน์

เจริญไชย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๒

เด็กหญิงนาตชา นามวัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๓

เด็กหญิงภัณฑิรา บุตรงาม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๔

เด็กหญิงรุจิรา วงศ์ใหญ่
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๕

เด็กชายกิตตินันท์ สีสันงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเมาะ วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๖

เด็กชายจักรพัฒน์ โจมรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หมายจันดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๘

เด็กชายนครินทร์ พวงอินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๗๙

เด็กชายธนกร สุภาพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ คำมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๑

เด็กชายฝนดี สินมาก
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ เพลินสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๓

เด็กชายวรเทพ ศรีละมัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๔

เด็กหญิงขวัญจิรา อุตทูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงจันทประภา ศรีดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา สินมาก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร มีสิทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๘

เด็กหญิงศศิวิมล ทองจาก
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๘๙

เด็กหญิงสุนันทา โพธิคำ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๐

เด็กหญิงอภิญญา สุภิษะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

สุดโสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๒

เด็กชายธนพงษ์ สุรินทบูรณ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๓

เด็กชายวิศวะ นิลแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๔

เด็กชายคณิสร กายละมุล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๕

เด็กหญิงธิดาภรณ์ เพิมพูล

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๖

เด็กชายพิภัช หวังสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ งามเจริญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๘

เด็กชายวัชรพงษ์ เพลินสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๔๙๙

เด็กชายวิชญะ ประทุมทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๐

เด็กชายศราวุฒิ สุภิษะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๑

เด็กชายอดุลวิทย์ มุมทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๒

เด็กหญิงจิลกา ชือพันธ์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงถิรดา สินมาก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๔

เด็กหญิงภรณีณิภา ตุ้มจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๕

เด็กหญิงภาสินี ชูชือพรหม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๖

เด็กหญิงศิรานี หอมเนียม
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๗

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เรืองรัมย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๘

เด็กหญิงสุนันทา สายศร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๐๙

เด็กชายกฤษฎา จงพ่วงกลาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๐

เด็กชายคณาวุฒิ ได้เห็นตอบ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๑

เด็กชายคุณากรณ์ ดวงลายทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๒

เด็กชายนรงศักดิ

์

สุภิษะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๓

เด็กชายพงศกร สุดดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๔

เด็กชายศุภกร หมายชอบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ขอชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๖

เด็กหญิงรสริน กองแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล แก้วหล่อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๘

เด็กหญิงศศิธร แสนกล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๑๙

เด็กหญิงอรอุมา แรงจบ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ แย้มดวง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงชลธิชา แสนกล้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๒

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมวรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๓

เด็กชายอรุโณทัย หมายจันดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๔

เด็กหญิงอินทิรา อุตทูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ นิลแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา วัดโคกกะดวด  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๖

เด็กชายกรวิชญ์
สุนทรลำเจียกกุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๗

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ฤกษ์ดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๘

เด็กหญิงนิธินันท์ ขันธ์เสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๒๙

เด็กหญิงวีรยา ทนทาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา ศิริสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๑

เด็กหญิงชนากานต์ เกิดเจริญ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๒

เด็กชายอนุชา สัญญารัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๓

เด็กชายรุ่งนคร ปญญาเหลือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๔

เด็กชายบริรักษ์ สมานใจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๕

เด็กชายพิทวัส จันทร์แก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๖

เด็กชายสิริชัย แสงตะวัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ อินสุระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๘

เด็กหญิงกอมาศ กุลรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๓๙

เด็กหญิงฉวีวรรณ อนุไวยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๐

เด็กหญิงปยธิดา ฤกษ์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ใจแสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๒

เด็กหญิงวรรณรดา ประดุจชนม์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๓

เด็กชายไมเคิล นพพิบูลย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๔

เด็กชายอนันตภูมิ วงค์นาค

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๕

เด็กชายวุฒิชัย จารัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๖

เด็กหญิงปวีณา เฉยนุช
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงขวัญข้าว ชัยตะเคียน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สมานทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๔๙

เด็กหญิงสาวลี ควรดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แปนเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๑

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใหญ่สาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๒

เด็กชายอัคคพล อิมใจ

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๓

เด็กชายสหคมชาญ จันทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๔

เด็กหญิงปนัดดา จันทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตรำดม
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๕

เด็กชายพัชรพงษ์ สุไชยสงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๖

เด็กชายอนุชิต ปรือปรัง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงผกามาศ จารัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงพิไล สมใจชนะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงวันนิสาข์ อยู่ปูน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงสาวิตรี ไชยรส
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา อัดใจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงอัญธิกา พอกพูน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๓

เด็กชายธันวา แหวใบ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา งามจบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๕

เด็กหญิงนฤมล ฉวีรัมย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดรุณวิทยากร

วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๖

เด็กชายการัณยภาส สินมาก
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๗

เด็กชายธัญญา โสรเนตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๘

เด็กชายจักริน แก้วกอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๖๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุดดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงภิญญดา สีแยก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระไซร์ วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๑

เด็กชายศิวัฒน์ สกุลทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๒

เด็กชายศุภฤกษ์ สวัสดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๓

เด็กชายธวัชชัย รวดเร็ว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๔

เด็กชายศิริชัย หงษ์สูง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๕

เด็กชายสรวิศ จารัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๖

เด็กชายวีรเดช นวลดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๗

เด็กหญิงนันธิดา มุมทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๘

เด็กหญิงณัฐนิชา โคจร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองยาง วัดหนองยาง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๗๙

เด็กชายธวัชชัย ภาสนิท
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๐

เด็กชายสิทธิโชค คำคูณเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เดชบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี โพธิศรี

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทพเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๔

เด็กชายเขษมศักดิ

์

มามิดา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงชญาดา สร้อยจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๖

เด็กหญิงสิราวรรณ ชัยชาญรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๗
เด็กหญิงกฤษญาภรณ์

อินทะลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๘

เด็กชายเอกรินทร์ มุกดาหาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
วัดเกาะแก้วยานนาวา

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๘๙

เด็กชายธีรภัทร ภูู่สวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ ปจยะโคธา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๑

เด็กชายนพเก้า ไชยสาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๒

เด็กชายภูวเดช ราชสีห์ภูมิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๓

เด็กชายมงคล เลนคำมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๔

เด็กหญิงนิชานัน ยวงโปร่งแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๕

เด็กหญิงปนัดดา จำปางาม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๖

เด็กหญิงเพ็ญพร ปตาทาโย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๗

เด็กหญิงภัทรภา สายทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๘

เด็กหญิงวาสนา พึงวาน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๕๙๙

เด็กหญิงอชิญา ธิสาเวช
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงอนัญญา พึงวาน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงแดง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สายทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๓

เด็กชายธีรพงษ์ แก้วโกย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๔

เด็กชายพงศภัค จำเริญใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๘๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๕

เด็กชายอนุพงศ์ มุ่งดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๖

เด็กชายอนุภาพ วงศ์นอก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผ่องแผ้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สาโพธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงจุฑานรินทร์ หาดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๐

เด็กหญิงธันยพร ปจจยะโคธา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๑

เด็กหญิงนพรัตน์ หัตถะสอย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงปจีรนันท์ ศรีนอก
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๓

เด็กหญิงปณิตา เหลารินทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตังใจ

้

วัดบ้านแคนบน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๔

เด็กชายณภัทร รืนอุรา

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๕

เด็กชายโชคชัย พระโบราณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๖

เด็กชายทิวาชล กันยายน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ ประทุมมัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๘

เด็กหญิงลลิตา นันทะเสน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๑๙

เด็กหญิงจันทมณี บุญปราบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงเกตนรินทร์ เทพเดช
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงวิมลสิริ พันธ์แสนซา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงณัฐพร บุญปราบ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงสศิตาพร ศรีบุญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๔

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

พันแสนซา
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๕

เด็กหญิงศิรินุช ขันนางรัมย์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๖

เด็กชายฉัตรชัย บุญปราบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๗

เด็กชายยศกร เพชรกล้า
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๘

เด็กหญิงไอริน วิจารณ์จิต
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๒๙

เด็กหญิงวันนา แสงเพ็ชร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๐

เด็กหญิงวรัชญา สุนทร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงปญญาพร ทินเต

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๒

เด็กหญิงอริยาภรณ์ ริมทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๓

เด็กหญิงไปรยา กันไธสง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงกวินทรา ศาลาดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงกมลวรรณ วงศ์ศรีชา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๖

เด็กชายสิริภัทร สุขลำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๗

เด็กชายภานุพันธ์ ศาลางาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๘

เด็กชายกฤษณะ จันทร์ปา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๓๙

เด็กชายกิตกร ทองจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๐

เด็กชายกิตติพศ พันธ์แสนซา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๑

เด็กชายทรงวุฒิ อินทะชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๒

เด็กชายชัชฤทธิ

์

พันชะดาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๓

เด็กหญิงวิชญาดา เดชบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๔

เด็กชายศรฎาฬา สร้างนา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๕

เด็กหญิงอัฉริยาพร ยิงนอก

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๖

เด็กชายอาทิตย์ คะเรรัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๗

เด็กชายภูตะวัน หมวกเหล็ก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๘

เด็กหญิงชาริษา เจริญรัมย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๔๙

เด็กชายณัฐพล สุขลำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงศ์ทวี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๑

เด็กชายชุติเดช พิตอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๒

เด็กชายคุณัชญ์ ตรีกุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ มงคุณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๔

เด็กชายวีรภาพ อ้อคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๕

เด็กชายศาตนันท์ นามเมือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๖

เด็กชายจิรพันธ์ เทตะรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๗

เด็กชายปริญญา บุตรดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๘

เด็กชายกิตติยา กล้าหาญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๕๙

เด็กชายอัษฎา ทองสด
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๐

เด็กหญิงศรารัตน์ ทองสด
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๑

เด็กหญิงเมธิณี มงคุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๒

เด็กหญิงลดาวรรณ สีเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เดชรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๔

เด็กชายธีระพล ราชสีหภูมิ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๕

เด็กหญิงสุชาดา วงศ์ทวี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๖

เด็กชายวายุ หงวนไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อ่อนจินดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ กันยายน
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๖๙

เด็กหญิงธันยธร ดำริห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๐

เด็กหญิงทาริดา สนิทใน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๑

นายผดุงเกียรติ เทพเดช
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ หอมยีสุ่น

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๓

เด็กชายปรัชญา เหล็กกาญน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๔

เด็กหญิงจรรยพร แตบไธสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๕

เด็กหญิงตะวันฉาย ดีคง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๖

เด็กหญิงพิยดา กรมนวน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๗

เด็กหญิงกนกพร สารบัณทิต
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๘

เด็กหญิงจันทมณี เศษมาก

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๗๙

เด็กหญิงกานด์ธิดา ชูโพธิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงฐิติมน เลียมไธสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๑

เด็กหญิงปวีณา บุตรสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา

วัดโพธิทองสุวรรณาวาส

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๒

เด็กชายนันธวุฒิ ศรีบุญฮุง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๓

เด็กชายพัชรพล เมตตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ วังแก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๕

เด็กชายคมกริช ทองเงิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๖

เด็กชายกิตติธัช ชีวาจร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงสุชัชชา ยางสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงอารียา โปรยทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงรังสิยา บุตรไชย
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๑

เด็กหญิงวรรณภา สมสวย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๒

เด็กหญิงพรนภา สุขสนิท
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๓

เด็กหญิงปนัดดา เกษมสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ปรีพร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๕

เด็กหญิงธีรดา อุดหนุน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงหฤทัย ยังอุ่น
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงปาริชาติ อาจหอม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๘

เด็กหญิงพรนภา เหลืองเจริญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๖๙๙

เด็กหญิงนฤมล บัวไพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ หุนทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัท แสงคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๒

เด็กชายศักดิณรินทร์

์

พิลาวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๓

เด็กชายนันทวัฒน์ สมตน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๔

เด็กชายบุรีรักษ์ หุนทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๕

เด็กชายอนุชา คงชูดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๖

เด็กชายธนธรณ์ บุญครอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วันลักษณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๘

เด็กชายพิทยา กลวยทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงศิราวรรณ เพชรชนะ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ สุขสนิท
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๑

เด็กชายสิทธินันท์ ยางสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๒

เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์หอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนม่วง วัดอัมพาวารินทร์  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๓

เด็กชายกมลโชค พรมชุม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๔

เด็กชายกมลภพ กระแสจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๕

เด็กชายกฤษณะ สินสอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๖

เด็กชายชานนท์ น้อยถนอม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๗

เด็กชายณัฐรัตน์ เศรษฐี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๘

เด็กชายธัญเทพ ทุมทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๑๙

เด็กชายธนกร คุ้มบัวลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๐

เด็กชายธันวา เพชรพราว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๑

เด็กชายพุทธชาติ ศรีเมือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๒

เด็กชายพงศ์ศิริ บุตรงาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๓

เด็กชายอลงกรณ์ แสวงทรัพย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงจินดาภรณ์ พรหมหงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๕

เด็กหญิงจิราธร อินทร์สำราญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงดาริกา เพชรพราว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๗

เด็กหญิงมนต์นภา บุตรวัตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๘

เด็กหญิงธัญณัฐนันท์ เนืองพันธ์

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๒๙

เด็กหญิงพรศิริ บุญหล้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงพิยะดา ศิริมนตรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๑

เด็กหญิงสริตา บุรกรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๒

เด็กหญิงสิริกมล วรรณคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๓

เด็กชายกิตติทัต จันทร์มณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๔

เด็กชายกิตติธัช ยุงรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาสำราญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๖

เด็กชายภัทรพล สืบสุนทร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๗

เด็กชายวรรณฉลอง ทองล้วน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๘

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ยางงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๓๙

เด็กชายณัฐภัทร หาญชัยภูมิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๐

เด็กชายชุติวัต วงศ์มา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๑

เด็กชายนันทพงศ์ สร้อยแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ กระแสจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงจิดาภา สร้อยจิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๔

เด็กหญิงธิวา ศรีระบุตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๓ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงอภิญาดา เงินทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๖

เด็กชายฐิตินันท์ สอนเขียว
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๗

เด็กชายพีระศักดิ

์

สินสอน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๘

เด็กชายถวัลย์ จันทร์หัวแรด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๔๙

เด็กชายวิสัน อินทะดก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๐

เด็กชายปญญากร เย้ยรัมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ มีศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี เรือนน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๓

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญครอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๔

เด็กหญิงวรรณกานต์ ต้นบุญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๕

เด็กหญิงอรปรีญา ผิวทวี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงอรไพลิน ทุมทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๗

เด็กหญิงมาริษา ลุนาบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงสุภา จำปางาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงทักษพร วงศ์มา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๐

เด็กชายวีรภัทร จันดำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขล้วน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๒

เด็กชายนครินทร์ ยอดสุรินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๓

เด็กชายปยะพงษ์ วงศ์สุนทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๔

เด็กชายวุฒินันท์ แสงเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ชุมปกษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๖

เด็กชายชัยมงคล ยอดพรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๗

เด็กหญิงกิตติมา ปาปะสังข์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา ม่วงทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๖๙

เด็กหญิงมินตรา ยิงรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๐

เด็กชายอานนท์ กิงหว้ากลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๑

เด็กชายอานันต์ กิงหว้ากลาง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๒

เด็กชายศุภชัย เวทไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๓

เด็กชายสมเกียรติ ดียิง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๔

เด็กชายดุสิต สินสอน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๕

เด็กชายรัชนาท สาระคาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ต้นเขียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงชนิสรา เยรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงปนอนงค์ วงศ์สนทร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๗๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ สร้อยแสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๔ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๐

เด็กหญิงภัทรวดี บรรลือทรัพย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงเมธาววดี อนุรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๒

เด็กหญิงสุพิชชา เพชรแพรว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๓

เด็กหญิงหทัยชนก จำรัส
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๔

เด็กหญิงณัฎทริกา สร้อยจิต
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๕

เด็กหญิงจิรสุดา นามพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงธันยพร ศรีละออง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงอาภัสรา ใยอิม

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองภู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตึกชุม วัดแจ้งศรีโพธิทอง

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงฐาณิตศรา แสนคำวัง
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๐

เด็กชายอัครวินท์ อินทริง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเลิศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๒

เด็กหญิงสุริยา ศรีขาว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๓

เด็กชายกิตตินันท์ แก่นมัน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดียิง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๕

เด็กหญิงปภัสชล สาแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงเปรมฤดี เสมอดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ ชะดารัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงสุนันทา อยู่ญาติมาก
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๗๙๙

เด็กหญิงพรธิดา เสนสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๐

เด็กชายสิทธิโชค ศรีสุนทร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๑

เด็กชายอิสรพงษ์ ไชยพันโท
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๒

เด็กชายจิรภัทร คงเก่ง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๓

เด็กหญิงเกตทิพย์ สิมโรง
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๔

เด็กชายมนูญศักดิ

์

วันมงคล
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๕

เด็กชายสมเดช บุญมา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๖

นางศิรินทร์ จันทมล
๑๑/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านสน วัดสว่างแสนทอง  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๗

เด็กชายสิทธิโชค เพลาไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๘

เด็กหญิงวิภาวดี เงางาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๐๙

เด็กหญิงพรชิตา วิทยไพศาล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๐

นายเบญจรงค์ เงางาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ วัดโพธิศรีวิเวก

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๑

เด็กหญิงชาลิสา เฟองชมภู

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๒

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ บุญปก
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๓

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ทองแม้น
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูเด่น
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ราศิริยม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๖

เด็กหญิงนิรชา ปองปด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๗

เด็กหญิงวนิดา กลินสันเทียะ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๘

เด็กชายพนาทรัพย์ ขุมทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๑๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ อินทร์งาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงชลพินทุ์ พรรษาวนัส
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงจุฑามณี เทพอาจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ มีทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๓

เด็กหญิงวรดา พระไวย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผือ วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ แก้วเนตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๕

เด็กหญิงวันวิสา ทองบุญเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดโพธิศรี

์

 

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๖

นางสาวรุ่งรัศมี จำนงดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๗

นายจิรายุ ทองนำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๘

นายธนาพร ศรีจุดานุ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๒๙

นายธีรศักดิ

์

เสาเกลียว
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๐

นายธีรศักดิ

์

หมึกศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๑

นายนัฐวุฒิ ผลสมหวัง
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๒

นายพงษ์เพชร ศรีสด
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๓

นายพรรัตน์ รัตนเอียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๔

นายทนงศักดิ

์

สมหมาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๕

นายศุภโชค ภูมิเขตต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๖

นายพัฒนกิจ สมานมิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๗

นายจิรพัฒน์ จรจรัล
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๘

นายอนุสรณ์ แสวงศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ วัดศาลาลอย  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๓๙

เด็กชายณัฐพงศ์ คงทวี

๒๗ / ๑๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๐

เด็กชายปฏิภาณ หินขาว

๒๕ / ๐๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงมนรดา ดีพร้อม

๐๓ / ๐๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประทุม

๑๘ / ๐๙ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๓

เด็กหญิงกุลจิรา คำคูณ

๒๔ / ๐๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา บุตรดี

๒๐ / ๐๖ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงจันจิรา โอษฐ์งาม

๑๒ / ๑๒ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๖

เด็กชายวัชรพล สุวินัย

๒๕ / ๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทร์เทศ

๓๑ / ๕ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๘

เด็กหญิงศุธิตรา ราชรักษา
๑ / ๗ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชายคำ

๑๔ / ๑ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ ส่งกลินจันทร์

่

๑๐ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๑

เด็กชายขวัญชัย พุ่มประโคน
๘ / ๓ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๒

เด็กชายชัยณรงค์ บุญสอน
๗ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๓

เด็กหญิงณัชชา นพพิบูลย์

๓๑ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๔

เด็กหญิงทักษิณา ใหมทอง

๑๙ / ๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๕

เด็กชายธนกร โอษฐ์งาม
๙ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๖

เด็กหญิงธิตยา อุตส่าห์ดี

๒๕ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๗

เด็กหญิงนารา อาจสันเทียะ

๒๙ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๘

เด็กหญิงนิตยา สังขมิตร

๒๖ / ๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๕๙

เด็กชายปรเมศ ภิญโย
๙ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๐

เด็กชายพงศ์ธร สิงขเวหน
๔ / ๘ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๑

เด็กชายราเชนทร์ จันทร์เทศ

๑๓ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๒

เด็กชายวิทยา จันทร์เทศ

๑๖ / ๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงวิยดา ลุมาศ
๘ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๔

เด็กหญิงศุทธินี เงาทอง

๒๓ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงสมฤดี นิยมสวน

๒๔ / ๙ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๖

เด็กหญิงสิรินทรา อินทร์สอาด

๑๖ / ๗ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๗

เด็กชายสุระชาติ โสดาจันทร์

๑๐ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ จินพละ

๒๙ / ๑๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๖๙

เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์เทศ

๑๘ / ๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๐

เด็กชายอภิภู รัศมีปลัง

่

๖ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงออรนิชา ปญญาแหลม

๒๕ / ๑๑ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงอุษา รัตนเสมอ

๒๘ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา จำปาเทศ

๒๓ / ๒ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๔

เด็กชายเจษฏา คำคูณ

๑๕ / ๖ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงโสภิตนภา แจ่มใส

๓๑ / ๕ / ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๖

เด็กชายธีรภัทร เหมหงษ์

๑๖ / ๕ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ แว่นดี

๑๘ / ๘ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๘

เด็กชายบัญญวัต สินมาก
๗ / ๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๗๙

เด็กชายปริยากร จันทร์เทศ

๔ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๐

เด็กหญิงปยพร นุเคราะห์

๒๓ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๑

เด็กหญิงรัตติกุล บุญร่วม

๒ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๒

เด็กหญิงวรรนิษา ภิญโย

๑๕ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๓

เด็กชายวิวัฒน์ แกมกล้า

๓๑ / ๕ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๔

เด็กหญิงศริวรรณ บุญสม

๒๔ / ๑๒ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๗ / ๔๒๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๕

เด็กชายศักรินทร์ บุญจันทร์

๑๙ / ๔ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๖

เด็กชายอศราวุตฒ์ ชาปญญา

๓๑ / ๑๐ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๗

เด็กชายอัธพร จันทร์หอม

๒๖ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๘

เด็กชายอานนท์ ฮามพันเมือง

๑๔ / ๑๑ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๘๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ พันเพชร

๒๙ / ๙ / ๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๐

เด็กหญิงกมลฉัตร ประสานรัตน์

๒๕ / ๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงจิรัฐเกียรติ คำงาม

๖ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๒

เด็กชายชูเกียรติ กองศิริ

๑๒ / ๑๐ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงณัฐชา พวงพยอม
๙ / ๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงณัฐวดี พวงพยอม
๙ / ๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงติณณา หวังดี

๑๗ / ๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๖

เด็กชายธีรพงษ์ แก้วสว่าง

๒๔ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๗

เด็กชายธีรภัทร คิดโสดา

๔ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๘

เด็กชายนัฐวุฒิ สังสุวรรณ

๒๗ / ๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๘๙๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ พิมพระ

๑๐ / ๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงภาวิณี สมบูรณ์

๓๐ / ๑ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๑

เด็กชายวรเชด แจ้งสว่าง
๙ / ๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๒

เด็กชายวรเชดน์ ดวงกระจาย
๙ / ๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงศศิกานต์ สมานทอง

๑๒ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อาบทอง

๑๑ / ๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ อุปถัมภ์
๕ / ๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๖

เด็กชายสุพจน์ คำคูณ

๒๙ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๗

เด็กชายสุรพล เจริญศรี

๒๙ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๘

เด็กชายสุรพันธ์ ใสนวน

๒๘ / ๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๐๙

เด็กหญิงอภัสรา ทองปลิว

๑๙ / ๖ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๐

เด็กชายอภิศักดิ

์

บุญร่วม

๒๑ / ๔ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๑

เด็กชายอรุณ แว่นดี

๒๕ / ๕ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ สิงคเวหน
๓ / ๓ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงเขมิกา เนินแก้ว

๑๙ / ๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๔

เด็กหญิงเพชรา แซ่แต้

๑๑ / ๗ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๕

เด็กชายเสนา จันทร์เทศ

๒๙ / ๑๒ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๖

เด็กชายโนอา สำรวมจิตร
๓ / ๙ / ๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลำดวน โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงเบญจพร กันหาโยธิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะนอยไถง โคกลำดวน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๘

เด็กหญิงสิรินาท สุขสกล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๑๙

เด็กชายสุริยัน จันรักษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๘ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สาทิพย์จันทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๑

นางสาวมะลิวัลย์ อาบทอง
๑๐/๐๔/๒๔๙๐

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๒

เด็กหญิงบุญยาณี แก่นจักร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงสาวลี บุญไทย
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๔

เด็กหญิงนงนภัส สงวนเผ่า
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กิงแก้ว

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๖

เด็กหญิงอรยา บุติมาลย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๗

นางสาวพรกนก ลาดทอง
๑๑/๐๙/๒๔๘๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๘

เด็กหญิงธันย์ชนก ดอนน้อยหน่า
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๒๙

เด็กหญิงธิดาพร บุญไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๐

เด็กชายคเณศ คุสิตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หนองเหล็ก  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๑

เด็กชายณภัทร พระจันทร์บาน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ แสวงดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๓

เด็กชายสุพจน์ เครือวัลย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๔

เด็กหญิงชิษณุชา เครือวัลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๕

เด็กหญิงนุชวรา อุส่าห์ดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ อุส่าห์ดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๗

เด็กหญิงมัณฑณา อินทร์เหลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๘

เด็กหญิงเมษา ชะรุมรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงวนัสพร ชัยเจริญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๐

เด็กหญิงอมรพรรณ บุญยง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๑

เด็กหญิงวรชยา เงางาม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๒

เด็กชายคามินทร์ มันยืน

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๓

เด็กชายชนาธิป มันยืน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๔

เด็กชายชาคริต อุส่าห์ดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๕

เด็กชายชัยพัน อุส่าห์ดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๖

เด็กชายธานินทร์ บุญยง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๗

เด็กชายปรินทร์ อุส่าห์ดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๘

เด็กชายปวินท์ อุส่าห์ดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๔๙

เด็กชายณัฐวีร์ มันยืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๐

เด็กหญิงกัลยาณี เล็บสิงห์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๑

เด็กหญิงกุลปริยา มันยืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๒

เด็กหญิงจันจิรา อุส่าห์ดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๓

เด็กหญิงจีรนันท์ สงวนศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เบญจวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๓๙๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๕

เด็กหญิงธิดาพร แสวงดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๖

เด็กหญิงนริศษา มันยืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๗

เด็กหญิงเบญจพร บุญยงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๘

เด็กหญิงปาณิตา สีเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๕๙

เด็กหญิงพิยดา แก้วพะเนียง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๐

เด็กหญิงวันรยา เครือวัลย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๑

เด็กหญิงวรวรรณ สายแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๒

เด็กหญิงวรัทยา เพียรงูเหลือม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๓

เด็กชายปาราเมศ นิสูงเนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๔

เด็กชายไกรยุทธพงศ์ จรรยาดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๕

เด็กชายจรัล ขันธวุธ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๖

เด็กชายธีรพงษ์ อุส่าห์ดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๗

เด็กชายสุวินทวงศ์ อุส่าห์ดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๘

เด็กหญิงเขมิกา สุทิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา เจริญยิง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๐

เด็กหญิงจินตหรา เดชคุ้มญาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๑

เด็กหญิงดาวมงคล สุขประทุม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๒

เด็กหญิงปยพร อุส่าห์ดี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ เครือวัลย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๔

เด็กหญิงปยะนันท์ อุส่าห์ดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ฐานโอภาส
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๖

เด็กหญิงพรพิมล อุส่าห์ดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๗

เด็กหญิงมณฑิรา ดาศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๘

เด็กหญิงศุภกานต์ บุญกอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๗๙

เด็กหญิงสุชานาฎ มันยืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๐

เด็กหญิงจิรัชญา แสงวิชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๑

เด็กชายธนาธร เครือวัลย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงกานดา หาสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๓

เด็กหญิงดวงกมล มันยืน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๔

เด็กหญิงชฎารัตน์ สืบพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๕

เด็กหญิงชฎารมย์ สืบพงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงพรรณนา อุส่าห์ดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๗

เด็กหญิงสิริกร สายกระสุน
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๘

เด็กหญิงอศัลยา บุญเลิศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๘๙

เด็กหญิงอรสินี อุส่าห์ดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๐

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๑

นางสาวณัฐริกา เครือวัลย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๒

เด็กชายพันธวัช เปลืองกลาง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๓

เด็กชายเพชรแท้ สายบุตร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๔

เด็กชายพิรภพ เครือวัลย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงกุสุมา เครือวัลย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๖

เด็กหญิงกาญจนา เครือวัลย์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงชฎาพร สืบพงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ อุส่าห์ดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา เครือวัลย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๐

เด็กชายวัชรชัย เสนาะเสียง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๑

เด็กหญิงจารุวรรณ สายวิเศษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๒

เด็กชายณัชพล เกิดบ้านจอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านประทุนอายอง วัดประทุน  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

เจริญศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๔

เด็กชายธีรเทพ หิมมะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๕

เด็กหญิงจิรัชญา นนธิจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยีสุ่นสี

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงอัญมณี บรรลือทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๘

เด็กหญิงศิริญญา เจือจันทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๐๙

เด็กชายศิริเพชร เจือจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๐

เด็กหญิงวิยะดา แซ่ฉิน

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ชาวนา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๒

เด็กชายกฤษฏา ดาศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๓

เด็กชายสิทธินนท์ ถาวรสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจือจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๕

เด็กหญิงสโรชา เครือวัลย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงอภิญญา ศรีวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๗

เด็กหญิงวณิชชา ปยะวงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๘

เด็กหญิงธิดาแก้ว ศรีวิเศษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๑๙

เด็กหญิงศรัญญา แสวงดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๐

เด็กชายสุริยันต์ แซ่ฉิน

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๑

เด็กชายวัชรพล เสนาะเสียง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๒

เด็กชายสุรเดช เจือจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู วัดศรีสังแก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๓

เด็กชายเมธัส บุญศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมลิ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๑ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๕

เด็กหญิงมนฤดี อยู่ดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๖

เด็กชายปาณรวัตร สายสุด
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๗

เด็กชายธนกฤต ศรีนวล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ทองธรรมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๒๙

เด็กหญิงทัศวรรณ ทองธรรมมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๐

เด็กหญิงสุวิภา สมบูรณ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๑

เด็กหญิงนภัสสร บุญเต็ม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๒

เด็กหญิงอนัญพร บุญพอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๓

เด็กหญิงสุนิสา พิมพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงปยะดา บุญเต็ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงศิริพร มหาดเล็ก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงทับทิม แก้วมี
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๗

เด็กชายธนกร ชีพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงอรปรียา จุลหงส์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๓๙

เด็กหญิงสุนิสา โพธิไชย์

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ธรรมโรง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๑

เด็กหญิงธิชาดา เข็มแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๒

เด็กหญิงวารินทร์ กาละวงศ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๓

เด็กหญิงพลอยไพริน สุทธิอาจ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๔

เด็กหญิงพรรณภรณ์ งอนจำปา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๕

เด็กชายกฤษฎา อุนานุยา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๖

เด็กชายนัฐพงษ์ อุปถัมภ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๗

เด็กหญิงกนกพร มลัยพันธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๘

เด็กหญิงพิยดา ปนเพชร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๔๙

เด็กหญิงศรัญญา กรงทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๐

เด็กชายณัฐนนท์ ทูลภิรมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ มลัยพันธุ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๒

เด็กหญิงรสริน ดวงอินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๓

เด็กหญิงวัชมล เทกิงลาภ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๔

เด็กชายฉัตรชัย จุลหงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๕

เด็กชายชนะโชติ ชอบแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๖

เด็กชายชนาธิป ดัชถุยาวัตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๗

เด็กชายสิทธิพร ศรีน้อย
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๘

เด็กชายอำพล ชะฏาทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๕๙

เด็กชายภัทรพล พิมพ์ประจบ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงวัชรี เทศนา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๑

นางสาวเปรมวดี เดชฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๒

นางสาวอันธิกา พระชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๓

นายทิว ใยอิม

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๔

นายกัมปนาท แก้วล้อม

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม วัดหนองสองห้อง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๕

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เถาหมอ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงสุจิรา ปญญาสูง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มะเดือ่
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ สีมหาพรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๖๙

เด็กหญิงปาริชาต ปลีพันชู
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๐

เด็กชายนพรัตน์ ศรีโคตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๑

เด็กหญิงรัตนา จำปาสี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๒

เด็กหญิงสุทธิพร อุดม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๓

เด็กหญิงชลธิชา มะเหรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๔

เด็กหญิงอภิญญา เกตุแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๕

เด็กหญิงเพียรรัตน์ ก้านอินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๖

เด็กหญิงพรรณิภา ก้งทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๗
เด็กหญิงแพรทองธาน

ทองแม้น
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๘

เด็กหญิงอริญา ปญญาสูง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๗๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ชูสกุลยิง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ศิริสุนทร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงอรพินท์ สุขหอม
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักไหม วัดมณีวรรณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๒

เด็กชายกรกฎ ศิลพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๓

เด็กชายธนวิทย์ ดวงเดือน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๔

เด็กชายธรรมนูญ สาระติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงผา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๖

เด็กชายอิถพร พิศเพ็ง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๗

เด็กหญิงกานต์ คางคำ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๘

เด็กหญิงชาลิสา สีนาหอม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๘๙

เด็กหญิงณัฎญา วิมุล
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงมนัสพร หึงขุนทด
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๑

เด็กหญิงวราพร พวกดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงสุธาสินี ควนเฮง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๓

เด็กหญิงสุพิชญา นามโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๔

เด็กหญิงสุจิรา ปดตาทะสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๓ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๕

เด็กชายนพรัตน์ สุขบำรุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๖

เด็กหญิงวิชญาดา หึงขุนทด
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๗

เด็กหญิงยุวดี เหลาคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๘

เด็กหญิงอนุสรา ดัชถุยาวัตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๐๙๙

เด็กหญิงอรนี พาเสน่ห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๐

เด็กชายสุรยุทธ์ บุญอุดร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๑

เด็กชายพิชิตชัย จันทะแจ่ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๒

เด็กหญิงฐิตาพร สีลกันสูต
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๓

เด็กชายเพชรพิพัฒน์ ลุล่วง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๔

เด็กหญิงสุกานดา หงษ์แก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๕

เด็กหญิงสุพิชญา ล้อมค้อม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ขันธจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๗

เด็กชายสกุลธวัฒน์ ชูศรีสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๘

เด็กชายอานนท์ คัดทุสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๐๙

เด็กหญิงกัญยณัฐ กุลเทพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๐

เด็กหญิงพรธิตา เกาะแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๑

เด็กหญิงอารยา ดวงมาลัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๒

เด็กชายจุลชัย แสงเงิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๓

เด็กหญิงวรรณวดี สุโพ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๔

เด็กหญิงธัญพิชชา กันต์งาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๕

เด็กชายอัยการ จันทร์ลาย

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๖

เด็กหญิงสุมิตรา บุญมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๗

เด็กชายสมจิต เหลาบุญมา
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๘

เด็กชายสรรพสิทธ์ แขมคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๑๙

เด็กชายธนาวุฒิ บุญยิง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)

วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๐

เด็กหญิงรุ่งฟา แสนสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๑

เด็กหญิงวรวรรณ ทรายเพชร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๒

เด็กหญิงขวัญจิรา วิมุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๓

เด็กชายรัชพล เจริญราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๔

เด็กหญิงณัฐนรี พุฒศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๕

เด็กชายจารุพันธ์ โปยทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
วัดสุวรรณวารี  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๖

เด็กชายวีรวัฒน์ สาระติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๗

เด็กหญิงเกษแก้ว คางคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๘

เด็กหญิงนิชากร พรมแดน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๒๙

เด็กหญิงเรวดี พันทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๔ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๐

เด็กหญิงวาสนา บุญประสพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๑

เด็กหญิงสุมาลี จอดนอก
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๒

เด็กหญิงอัคสุภา นามวงศา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๓

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ เย็นจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ จำปาสี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ นาโควงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๖

เด็กหญิงธนารีย์ จักรทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๗

เด็กหญิงนภัสรา จันทุมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา จันทะเลาะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๓๙

เด็กชายกิตติพงษ์ มะลัยทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๐

เด็กชายณัฏฐพงษ์ ศรีทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๑

เด็กชายปยะพงษ์ ศรีทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๒

เด็กชายพชร ลุนลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๓

เด็กชายสุรวุฒิ เมืองแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๔

เด็กชายอภิชาติ เสาะไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๕

เด็กหญิงปนัดดา จำปาศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๖

เด็กหญิงรัตติกาล โปแอ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กวดแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ นามบุดดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๔๙

เด็กหญิงอรทัย จำปาสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พูนผาด
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๑

เด็กชายยุทธชัย แดนกาไสย
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๒

เด็กชายวันชนะ คนงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๓

เด็กชายสุทธิพร สอนพรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๔

เด็กหญิงญาดานันท์ จำปาศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงฐิติพร ภิรมย์สุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงดุษฎี แสงทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๗

เด็กหญิงนิรัญญา จำปาศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๘

เด็กหญิงแพรวา จำปาสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๕๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๐

เด็กหญิงสุภาพร ทางธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ ดอบุตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๒

เด็กหญิงปริศนา นามโคตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แขมคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๔

เด็กหญิงรัตน์ติกานต์ เสริมแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๕ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๕

นายบัณฑิด อร่ามสมบัติ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๖

นางสาวเกศมณี ทองแท่ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๗

เด็กหญิงปราริชาติ นามโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๘

นางสาวสมพร สพานทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๖๙

นายยุทธนา โทธะรินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๐

นายวุฒิไกร สาระติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๑

นางสาวจารุกัญญ์ ทองบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๒

นางสาวนิครินทร์ พรหมทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๓

นางสาวเนตรนภา ปญญาสูง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๔

นางสาวปนัดดา เจริญราช
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๕

นางสาวยศวดี จำปาสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๖

นางสาวสุดารัตน์ แซ่จึง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๗

นางสาวปยวรรณ เย็นจิตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๘

นางสาวรัตนาวดี โพธิศรี

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๗๙

นางสาวศิริลักษณ์ สระแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๐

นางสาวสิริวรรณ จำปาสี
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๑

นางสาวสลิลทิพย์ สีทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๒

นายกิตติเดช กวดแก้ว
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๓

นายทวีลาภ พันทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๔

นายนัทวัฒน์ ภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๕

นายพงษ์สิทธิ

์

สพานทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๖

นายอภิวัฒน์ สัญญารัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๗

นายเอนก สังข์ทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๘

นางสาวจุฑามาศ นามวงศา
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๘๙

นางสาวจินตนา ลาภมาก
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๐

นางสาวชลรดา คางคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๑

นางสาวนฤมล อุดมสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๒

นางสาวธีรกานต์ ทางธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๓

นางสาวอินทิรา สังทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๔

นายกมลเกียรติ พยุงตน

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๕

นายอำนาจ จำปาศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๖

นางสาวชาลินี คำมี
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๗

นางสาวพัชรินทร์ แปนทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๘

นางสาวรัตนา บุญประสพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๑๙๙

นางสาวสุพัตรา มลัยทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๐

นางสาวสุรางคนา บุญประสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๑

นายมงคล เสนจันทร์ฒิไชย
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๒

นางสาวกนกพร ภูบาลชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ วัดธรรมวงศา  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๓

เด็กหญิงรินดา เจริญราช
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม วัดปาบ้านโบก  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๔

เด็กหญิงใจชืน

่

ดวงชาน
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๕

เด็กชายปยพล อบอุ่น
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๖

เด็กหญิงชัญญานุช วงศ์มา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๗

เด็กหญิงพรชิตา แก้วสมทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๘

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ งามเปรียบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก 'คุรุราษฎร์บำรุง'

้

วัดอิสาณ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๐๙

เด็กหญิงอรอุมา สุขบรรเทิง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงสุธิสา ดีสถาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

บรรเทิงใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๒

เด็กชายวัชรินทร์ หอมหวล
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา หอมหวน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๔

เด็กหญิงเขมจิรา เหงากุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๕

เด็กหญิงนิตยา มะลิงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศิริพันธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๗

เด็กชายนรินทร์ หอมหวล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๘

เด็กชายจักรกฤษ กิงเกษ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๑๙

เด็กชายธนาวุฒิ ไชยนา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๐

เด็กชายเสกสรร มะลิงาม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๑

เด็กชายณัฐวัตร ดีสถาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๒

เด็กชายนัฐพร อินทนัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๓

เด็กชายพงศกร อินทร์สำราญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๔

เด็กชายกฤติพงษ์ สายวัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๕

เด็กชายจักรภพ สุนารักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๖

เด็กชายมานพ แสวงทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๗

เด็กหญิงวรัทยา ดอกยีสุ่น

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงลลิตภัทร มณีรัตน์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๒๙

เด็กหญิงนรินรัตน์ ปานทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สามา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๑

เด็กหญิงปนมณี ประจวบสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๒

เด็กหญิงวรรณทนา ดอกยีสุ่น

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๓

เด็กหญิงพัชรี ทาทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๔

เด็กหญิงชลธิชา ชูเสน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๕

เด็กชายนิคม หอมหวล
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๖

เด็กชายวุฒิชัย กตัญู
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๗

เด็กชายจตุพล ก้านอินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๘

เด็กชายภราดร กิงเกษ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๓๙

เด็กชายนราวิชน์ เนาวะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ก้านอินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๑

เด็กหญิงอารยา วงษ์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา วงษ์ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๓

เด็กหญิงศศิธร บรรเทิงใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๔

เด็กหญิงจิราพร ปลังกลาง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๕

เด็กหญิงวราวรรณ ทองจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๖

เด็กหญิงศิรินภาพร ศาลางาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงวิไลพร ธาตุทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๘

เด็กหญิงอริสสรา ทินน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๔๙

เด็กชายวิโรจน์ กิงเกษ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๐

เด็กชายธนากร งามนวล
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๑

เด็กชายเจษฎา ดอกยีสุ่น

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๒

เด็กชายสุวรรณ วังคะฮาด
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๓

เด็กชายณัฐภาค ดอกยีสุน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๔

เด็กหญิงวราพร วงทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๕

เด็กหญิงสุภัทศรา ก้านอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงกมลวรรณ แสวงทรัพย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๗

เด็กหญิงสุธิดา ทาศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๘

เด็กชายกนกศักดิ

์

ก้านอินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๕๙

เด็กชายวสุพล ดียิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๐

เด็กชายธนากร ก้านอินทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๑

เด็กชายเมธาวุฒิ มีนาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๒

เด็กชายแสงสุรี ธรรมนาม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๓

เด็กหญิงชไมพร ก้านอินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ บรรเทิงใจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๕

เด็กหญิงณัฐมล ดอกยีสุ่น

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๖

เด็กหญิงวรรนิษา รอบคอบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๗

เด็กชายธีรยุทธ หอมหวล
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระมูง วัดรัตนมงคล  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๘

เด็กชายอนุชา การอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๖๙

เด็กชายยุทธดนัย เทียมโคกกรวด
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล บุญคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๑

เด็กหญิงสุชิตา บินทุรัญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๒

เด็กชายสิทธินนท์ สมยิง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๓

เด็กหญิงอลินยา สุขปลัง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๔

เด็กหญิงยมลพร โชคลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๕

เด็กหญิงสุฑาภรณ์ งามอยู่
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจรัส วัดจรัสสามัคคีธรรม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๖

เด็กหญิงศิริกานต์ สิงห์ศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๗

เด็กชายวิวัฒน์ แก้มสุวรรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๘

เด็กชายสิทธิพล ธรรมสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๗๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ เทียนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๐

เด็กหญิงศศิทรา กระดานลาด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงกนกพร วันดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๒

เด็กหญิงอภัสรา รู้รักษา
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๓

เด็กหญิงอรัญญา เพชรศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๔

เด็กหญิงวรรณวลี พิมพ์ศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๕

เด็กหญิงสุจิรา เพชรวิชิต
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๖

เด็กหญิงพรหมพร พิกุลทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองดุน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวเชด วัดบัวราษฎร์บำรุง  

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๘

เด็กชายวรัญู ไชยเชษฐ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๘๙

เด็กชายอัษฎากร ศรีสังข์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๐

เด็กชายธนากร แก้วไชยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๑

เด็กหญิงปวีณา ยงยิงยืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๒

เด็กหญิงชัญญานุช สืบสังข์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๓

เด็กชายณัฐนนท์ โมทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๔

เด็กชายยุทธนา ภูษาคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงณัฐริญา พรหมบุตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๖

เด็กหญิงวรัญญา แรงกล้า
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๗

เด็กหญิงเมวดี ศรีวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๘

เด็กหญิงชลฉัตร ดวงอินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๒๙๙

เด็กหญิงปาริฉัตต์ ยอดอาจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๐

เด็กหญิงมนสิชา แสนแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๑

เด็กชายประกาศิต สายยศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านระมาดค้อ

วัดแสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง)

 

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

นามจิตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงนันทิกานต์ ผาผล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๔

เด็กหญิงวริศรา อย่าอ่อนดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๐๙ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๕

เด็กหญิงสุธิดา โสดาภักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ เทียนทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๗

เด็กชายประธาน ปดทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๘

เด็กชายปวรรัตน์ มีศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๐๙

เด็กชายพงษกรณ์ ศรีรักษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๐

เด็กชายภูมิภัทร ยิงใหญ่

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๑

เด็กชายมหาสมุทร ชุมมาก
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๒

เด็กชายเมธัส นุกกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๓

เด็กชายมณฐกานตน์ แว่นประเสริฐ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๔

เด็กชายศรายุทธ ไชยสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๕

เด็กหญิงจุฑาภัทร ขันธรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา เกษงาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สะเดาทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ผมนะรา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงหยกผกา ติละบาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยชาญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๑

เด็กชายธีรดนย์ พันเกียรติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๒

เด็กชายญาณวรุตม์ ศรีษะเดช

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยเดิม วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงสุชาวดี นามจิตร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาท วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๔

เด็กชายชนกันต์ แรงรอบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๕

เด็กชายณภัทร นามวงศา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๖

เด็กหญิงชลดา แสงเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญยัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๘

เด็กชายเกริกชัย ปรังแมน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๒๙

เด็กชายเดชาวัต พาอุดม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๐

เด็กชายรัชพล งามลำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๑

เด็กชายราเชน รมย์พึง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสวัสดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ พลแสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๔

เด็กหญิงณัฐสุดา พูนเกิด
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๕

เด็กหญิงวรลักษณ์ ถาพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๖

เด็กชายภูชิต ศรีสรรงาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๗

เด็กชายธนากร ภูหอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ นันท์ไสย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๓๙

นายรณชัย ใจบุญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา แพงสุภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๑

เด็กหญิงรัตติยา แสงมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๒

เด็กชายวุฒิชัย ยองตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๓

นายศิริวัฒน์ ขันธรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงเกดวลิน เทียนทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงจณิสตา พรมสี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๖

นายสหรัฐ ปดทา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๗

นายสิทธิชัย ในทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๘

นางสาวจินตนา ผมนะรา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๔๙

นางสาวจิราพรรณ ภูหอม
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๐

นางสาวพรรณวิภา ทวาอินทร์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๑

นางสาวอรทัย สุขเสาร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๒

นางสาวอัมพร ผมนะรา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๓

นางสาวอรยา หงษ์เจือ
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๔

นางสาวกรรณิการ์ แรงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๕

นางสาวจันทิมา ผมรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๖

นางสาวชิวาพร เสาวคนธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๗

นางสาวเกศรินทร์ แสงเพ็ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๘

นางสาวกาญจนา แรงทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๕๙

นางสาวปนัดดา ธนะชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๐

นางสาวรืนฤดี

่

ลำดวนหอม
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๑

นางสาวศรีไพร ใจบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน วัดศิลาอาสนาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๒

นางสาวนฤมล เจริญยิง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอู่โลก วัดนิเวศาราม  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พจนะแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๔

เด็กชายชุติเดช โคตรวงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๕

เด็กชายปฎิวัติ บุญมาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๖

เด็กชายกัณตธีร์ แสวงสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๗

เด็กชายสิริมงคล อนันทสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๘

เด็กชายเนติภูมิ พรมศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๖๙

เด็กชายธนศักดิ

์

จินดาศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๐

เด็กชายสุริยา ขลุ่ยประเสริฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงชนินาถ อัมมโส
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๒

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สุขแสวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงธาราทิพย์ ยีรัมย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ พุฒกลาง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๑ / ๔๒๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๕

เด็กหญิงปยดา สุขแสวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีรัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๗

เด็กหญิงศศิธร เรืองแสน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๘ เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์

หาสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๗๙

เด็กหญิงชญานนท์ ศรบุญทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๐

เด็กหญิงธนัญชนก บัวศรี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๑

เด็กชายกฤตพจน์ แสวงดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๒

เด็กชายจารุวัฒน์ บูรณ์เจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ ไกรสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๔

เด็กหญิงกิตติญา จินดาศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๕

เด็กชายพิพัฒน์ บูรณะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๖

เด็กหญิงกัญญาทิพ เพ่งพิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๗

เด็กหญิงชลธาร หาสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๘

เด็กหญิงอุษณียาห์ เกิดดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงศิริพร ประดับศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๐

เด็กหญิงชลธิชา แสนด่าน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ ลักขษร
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๒

เด็กหญิงอภิญญา การงานดี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๓

เด็กชายณัฐพัชร์ จินดาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๔
เด็กหญิงพลอยทับทิม

บุญเลิศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๕

เด็กหญิงนันทกา สุขประเสริฐ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๖

เด็กชายศิวัช อุดรเสถียร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๗

เด็กหญิงชนิกานต์ วรรณศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๘

เด็กหญิงธนัชญาท์ บูรณะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๓๙๙

เด็กชายทิมทับทอง บุญเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๐

เด็กหญิงอนุศรา ทองศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๑

เด็กชายอดิศร ศรีพรหม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๒

เด็กหญิงพาณิภัค ลักขษร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๓

เด็กชายชัชวาล จันทร์งาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๔

เด็กชายสหเทพ สุขแสวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๕

เด็กชายณภัทร ปานทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บูรณะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๗

เด็กชายธนภูมิ ว่องไว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๘

เด็กชายวัชรินทร์ จินดาศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๐๙

เด็กชายปรมินทร์ จันทแสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๒ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๐

เด็กหญิงชีวาพร พุดลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงฟาใส จินดาศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงสุทธิดา ชูชี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๓

เด็กชายกิตติพล ใจกล้า
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๔

เด็กหญิงพาณิภัค ชอบรัมย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๕

เด็กชายเจนธรรม ใจกล้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๖

เด็กชายพรพิพัฒน์ สาลีทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๗

เด็กชายวิริทธิพล

์

พรหมเปนสุข
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๘

เด็กชายณัฏฐกรณ์ เเรงกล้า
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๑๙

เด็กหญิงนันทวัน สุขจิต
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๐

เด็กหญิงคีตภัทร จันทรเทศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุขเลิศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๒

เด็กชายปริยากร ศาลางาม
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๓

เด็กหญิงวริศรา จิตรรัมย์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๔

เด็กหญิงศิรินภา ยอดอาจ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สติภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงธันย์ชนก พันธ์ศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงพิพรรธน์ จำปาหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงสิรินภา แสดใหม่
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๒๙

เด็กชายอันน์ บูรณ์เจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๐

เด็กชายณัฐนนท์ ทุ่มนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๑

เด็กชายณัฐนันท์ ทุ่มนอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำภิละแปง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๓

เด็กชายณัชพล ทัพพันธ์ชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๔

เด็กชายตนุภัทร สมานมิตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๕

เด็กหญิงอรดี บูรณะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๖

เด็กหญิงวิภาดา เมืองมาก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๗

เด็กหญิงแพรไหม บูรณ์เจริญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๘

เด็กหญิงนันทกานต์ บุญนาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๓๙

เด็กหญิงวัสนันท์ ศรีจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๐

เด็กชายวชิรกร อ่อนวันนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๑

เด็กชายกฤษฎากร สุขแสวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๒

เด็กชายสุรเดช ปานทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

รุ่งเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๔

เด็กชายศุภณัฐ สายกระสุน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๓ / ๔๒๑

้
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สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๕

เด็กชายพุฒิพร นพตลุง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ประดับศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๗

เด็กชายวีรวัฒน์ เพชรงาม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๘

เด็กชายศุภกรณ์ พรหมบุตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงธิดาพร เอียนไธสง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๐

เด็กหญิงสถิกานดา นิตยวัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงภิญญดา อุตราศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงวรรณภา สุขแสวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์งาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงฑิตฐิตา เงางาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๕

เด็กชายจิรทีปต์ กลางสุวรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๖

เด็กหญิงวิภาสิณี สีลาตรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสนด่าน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ อินทร์หมอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๕๙

เด็กหญิงอรภัฏ บูรณะ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๐

เด็กชายชัยยุต แสวงสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๑

เด็กหญิงธีรพร ใจกล้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์งาม
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ขันละ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๔

เด็กหญิงมนัสวี อาจเดช
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๕

เด็กชายปติพล แผ่นทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๖

เด็กหญิงเกียรตินภา ศรีไสว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขแสวง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๘

เด็กหญิงกีรตยา กัวพิศมัย

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๖๙

เด็กหญิงวาสนา มณีศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงวรัญญา แสวงสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๑
เด็กหญิงณัฎฐ์ภรภัทร นะราชรัมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๒

เด็กหญิงนันท์นภัส คนึงกล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ภาสดา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๔

เด็กชายทินวุฒิ ถิรณิชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๕

เด็กชายวีรพงษ์ เมืองสุวรรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๖

เด็กหญิงสุนิษา สายบุตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ธิสารสังข์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๘

เด็กหญิงสุภัสรา ใจกล้า
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๗๙

เด็กชายกวิน วงศ์ประทุม
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๔ / ๔๒๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๐

เด็กชายสรรพปรีชา บรรลือทรัพย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๑

เด็กหญิงณัชชานันท์ ศรีสวรรค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๒

เด็กหญิงกุสุมา ทานัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงปทมา ดอนมะเดือ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๔

เด็กชายธีรวัฒน์ แซ่ไหล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๕

เด็กหญิงสุนันทา จีนธาดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๖

เด็กชายพีรพล พิมพิลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๗

เด็กชายเจษฎาพร งามทรง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๘

เด็กหญิงทิพานันท์ แต้มทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๘๙

เด็กหญิงกัญญาภัค คชโส
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๐

เด็กชายศักรินทร์ คำเลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๑

เด็กหญิงปนัดดา แสนกล้า
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๒

เด็กชายทินภัทร แก้วเมียน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๓

เด็กชายเกษมพันธุ์ มูลมังคัง

่ ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๔

เด็กชายณฐวัฒน์ ขุนศิริ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๕

เด็กชายนฤเดช กระแสโสม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๖

เด็กหญิงกชกร หอมหวล
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๗

เด็กหญิงชมพูนุท คงเมือง
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๘

เด็กหญิงพัชริดา ศรีแก่นชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๔๙๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หอมหวล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๐

เด็กหญิงวิมลญา บูรณะ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๑

เด็กหญิงสิริยากร เสาะสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๒

เด็กชายธนภัทร คันชังทอง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๓

เด็กชายธีรพงศ์ ศาลางาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๔

เด็กชายภีรภัทร ศรีนาค
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๕

เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๖

เด็กหญิงวาทินี มณีศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๗

เด็กหญิงวิมล มะณีศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ โพธิศรี

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๐๙

เด็กหญิงอาริษา นาดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๐

เด็กหญิงกัลญานุช เกษียร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๑

เด็กชายฉัตริน กาฬภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๒

เด็กชายทฤษฎี จงใจงาม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๓

เด็กหญิงพรนภา ฮุยทา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๔

เด็กชายกฤษณะ แทนอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๕ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๕

เด็กชายปรเมศ แผ่นทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๖

เด็กชายอภิเดช ศรีเพชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๗
เด็กหญิงเกษศราวรรณ

กลินคุ้ม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๘

เด็กหญิงสันติภาพ เช่นพิมาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๑๙

เด็กชายจิรภัทร บางสาลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๐

เด็กชายล้อมพงศ์ แผ่นทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๑

เด็กชายเกตุพล เจริญยิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๒

เด็กชายไกรทอง ไกรเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสระคู
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๔

เด็กชายทิพวรรณ สมานมิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๕

เด็กชายปราโมทย์ ศรียีทอง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๖

เด็กชายศรัณย์ สมานมิตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๗

เด็กหญิงเบญญทิพย์ บูรณะ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๘

เด็กหญิงวารินทร์ ชำนาญกอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๒๙

เด็กหญิงวิรัลพัชร สมานมิตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๐

เด็กหญิงสุทธิตา พันพลอย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๑

เด็กหญิงสุวรรณา เจริญยิง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๒

เด็กหญิงอรพรรณ หอมหวล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๓

เด็กชายพิสิทธิ

์

ดอกยีสุ่น

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๔

นายธนากร พรมศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๕

เด็กชายธีรดนย์ มณีศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๖

เด็กชายบุญยกรณ์ ขันทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๗

เด็กชายศราวุฒิ มณีศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ใจกล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๓๙

เด็กหญิงภัคจิรา เกษไธสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงสุวรรณี ใยขัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๑

เด็กหญิงปวีร์ สืบเพ็ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๒

เด็กชายสิริวิช สุขแสวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๓

เด็กชายจิตติพัฒน์ บูรณะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ สืบเพ็ง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๕

เด็กชายชูเกียรติ สาลี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๖

เด็กชายศุภณัฐ สุขแสวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๗

เด็กหญิงนันท์นภัส บุตรงาม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงนิรฎา ทองแม้น
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๔๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ มันยืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๖ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา บุญเทียม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๑

เด็กหญิงวรัทยา อยู่เย็น
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๒

เด็กหญิงภัชนิตา บัวงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีเพชร
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๕

เด็กหญิงปานฤทัย ใจเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๖

เด็กหญิงจิรภิญญา พรมศรีจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๗

เด็กหญิงเก็จมณี ศรีพรม
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๘

เด็กชายอนุวัฒน์ บูรณะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๕๙

เด็กชายการุณ จันทร์โท
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๐

เด็กชายสรชัช ยอดสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๑

เด็กชายปริญญาวัชร ทวีพูน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เสาทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงณัฏฐาเนตร อนันต์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สายยศ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๕

เด็กหญิงรชยา บูรณะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๖

เด็กหญิงจีรวดี สุขแสวง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๗

เด็กหญิงจันทิดา บุญมี
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๘

เด็กหญิงอนัญญา แนวตัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๖๙

เด็กหญิงอนัญญา ยอดรัก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๐

เด็กหญิงรัตติกานต์ จำนงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๑

เด็กหญิงวรรณภา พุ่มจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บูรณะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๓

เด็กหญิงธนัชชา แก้วกล้า
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ ปานทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๕

เด็กชายวีรภัทร์ มาลัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๖

เด็กชายคงภพ สายกระสุน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๗

เด็กชายวิชชากร ทองศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๘

เด็กชายธีรเมธ เหิมดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๗๙

เด็กชายภูริพัฒน์ สมานมิตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๐

เด็กชายธีร์จุฑา ชูแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไกรเพ็ชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๒

เด็กหญิงธัญชนก แจ้งสว่าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๓

เด็กหญิงจิดาภา เงางาม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๔

เด็กหญิงยลดา รุ่งแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๗ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา สมหวัง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๖

เด็กหญิงนภาพร มณีศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๗

เด็กหญิงวริษา ศาลางาม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๘

เด็กหญิงปลายฟา เครือวัลย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๘๙

เด็กหญิงศลิษา มังคัง

่ ่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๐

เด็กชายศิรภัทร ใสสอาด
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๑

เด็กหญิงศิรภัศศร ธวัชวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๒

เด็กหญิงณิภาภรณ์ แสนกล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๓

เด็กชายธนพนธ์ ทองคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๔

เด็กชายอชิรวิทย์ บุญสว่าง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๕

เด็กหญิงวรรณวรี แย้มยืนยงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๖

เด็กหญิงศศิภา ไกรเพชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๗ เด็กชายฌานิทธิมาแชลโล

์

ซานตามาเรีย
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๘

เด็กหญิงปรียาดา ค้าเกวียน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๕๙๙

เด็กหญิงเปมิกา เปรมปรีดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๐

เด็กหญิงสุธิณี เสน่ห์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๑

เด็กชายพัฒนกิจ บุตรงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๒

เด็กชายภัทรเดช กระแสโสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรงาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๔

เด็กหญิงแพรวา เพ่งพิศ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา ห้อมทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๖

เด็กชายศุภชัย หงษ์ทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๗

เด็กชายรัฐภูมิ ขุนจำนงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๘

เด็กชายปยศักดิ

์

นับถือสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๐๙

เด็กชายฤทธิชัย เชิดสันเทียะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๐

เด็กชายศิวาดล พิรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๑

เด็กชายปริวุฒิ จันนา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๒

เด็กชายพัชรวุฒิ จิตรแม้น
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๓

เด็กชายวรภัทร ธุรานุ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๔

เด็กชายธราธร บุราย
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ ปานทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๖

เด็กชายจิรภัทร ดวงราษี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๗

เด็กชายนราวิชญ์ สิมมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๘

เด็กหญิงสุพรรษา การงานดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๑๙

เด็กหญิงปริยากร สร้อยเสนา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๘ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๐

เด็กหญิงจิรภัทร์ รุ่งเรือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ทองแม้น
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๒

เด็กหญิงอรวรา ใจกล้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๓

เด็กหญิงชณิสา แจ้งขำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บูรณะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๕

เด็กหญิงพัชราพร สุขแสวง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๖

เด็กชายศักรินทร์ สายกระสุน
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๗

เด็กชายก้องเกียรติ เอียมสำอาง

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๘

เด็กชายจิรเมธ สุขสวัสดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๒๙

เด็กชายพิสิษฐ์ วรรณศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

สุวรรณพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๑

เด็กชายอมรทัศน์ กุนอก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๒

เด็กชายวัชรพล สมัครดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๓

เด็กชายจักรภัทร ผันกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๔

เด็กหญิงกนิษฐา นาจันทร์ทัด
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๕

เด็กหญิงสุพิชชา เศรษฐนันท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๖

เด็กหญิงปานชนก ธรรมเทียง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงพัชราภา คงหาญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ เกือกรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงปณฑิตา ลาดนอก
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๐

เด็กหญิงศรุตา รุ่งเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงภิชาริณีย์ ตะเกิงสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงวรัญญา รักษา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงรุลิตา ทุมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๔

เด็กชายปณณวัฒน์ บุญมี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๕

เด็กชายเจษฎา จันทร์มาลี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๖

เด็กชายอมรเทพ เกตุสุวรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๗

เด็กชายสุริยะ งามสง่า
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๘

เด็กหญิงนริศรา บุตรงาม
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๔๙

เด็กหญิงเขมมอร บุญยืน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ ใจกล้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๑

เด็กหญิงนลินา พิพิธเจริญพงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๒

เด็กหญิงสโรชา เสาทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงธัญพร อนันท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๔

เด็กหญิงขัติยา วรุณพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๑๙ / ๔๒๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๕

เด็กหญิงพิชฌาภรณ์ สาแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๖

เด็กหญิงปวีณ์รัตน์ กิงแก้ว

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงรัตนากร สิงห์มี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๘

เด็กชายดนัยวัฒน์ บูรณะ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๕๙

เด็กชายศุกลภัทร สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๐

เด็กชายสุรพัฒ เขียวสะอาด
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๒

เด็กหญิงณัฐพร โกฎหอม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๓

เด็กหญิงพิไลลักษณ์ ตลับทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๔

เด็กชายภูรินทร์ มณีโรจน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๕

เด็กชายณัฐพงศ์ จงใจรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๖

เด็กชายธาตวากร วีระพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๗

เด็กหญิงรวิวรรณ จันทร์เทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กิงวงศ์ษา

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๖๙

เด็กหญิงศศินา เกษาโร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ ปานทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๑

เด็กชายจีธากร พุ่มนำเค็ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ เสียงเพราะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๓

เด็กหญิงวรารัตน์ ศาลางาม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๔

เด็กหญิงอทิตยา จำปาเรือง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๕

เด็กหญิงกัญชลา บูรณะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงโชคอำพร หอมหวล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงวรัญญา แสนกล้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงชนาภา เภรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงชมพูนุช ดนตรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๐

เด็กหญิงอารีย์ หอมหวล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๑

เด็กชายณัฐดนัย เลขกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๒

เด็กชายภูริพัฒน์ สมานมิตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๓

เด็กหญิงศศิกา เทียงทอง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๔

เด็กหญิงมุทิตา เจริญศิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ฉัตรปรีชากุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๖

เด็กหญิงปราณขวัญ สูตรตันติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๗

เด็กหญิงอินธิกร ชูศรีวาส

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดสุรินทร์  ๔๒๐ / ๔๒๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

สร ๔๕๖๐/๑๔๖๘๘

เด็กชายธีรวัฒน์ แก่นทิศ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจอมพระ วัดจอมพระ  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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