ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๑๔๑ คน ขาดสอบ ๒๗ คน คงสอบ ๑๑๔ คน สอบได้ ๑๐๔ คน สอบตก ๑๐ คน (๙๑.๒๓%)
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๑ แม่ชีวรรณพร
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๒ นางดารณี
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๓ นายวัฒนา
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๔ นายปยะชัย
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๕ นางสาวโสรญา
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๖ แม่ชีอุษา
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๗ นายบุรินทร
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๘ นางสาวขวัญใจ
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๙ นางสาวญาณิศา
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๐ นายพีระศักดิ์
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๔
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๕
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๙

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๐
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๔

นายสาโรจน์
นางจิราพร
นางสาวธิดารัตน์
นายรุ่งระวี
นางสาวกิตติมา
นางอริษา
นางสาวขวัญชนก
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวศิรประภา
นางสาวอัมรินทร์
นางสาวนวนจันทร์
นายสมพร
นายสีพร
นางสาวอาลอน

นามสกุล
แสงทรัพย์
วัฒนก้านตง
บุญห่อ
แน่นอุดร
ท่าหาญ
บุญสงค์
สุริยะศรี
เครือกีรติธรรม
เกษียร
อินทร์น้อย
ใจดี
เพียรผล
หลักทอง
อินสา
จันทะนาม
เหลากลม
สุทธิอาคาร
คำทา
ทองปน
แผ่นหิน
สายทอง
แก้วใส
ช่วยสุข
เผ่าภูรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๒/๐๙/๒๕๐๖ วัดมหาวนาราม
วัดมหาวนาราม
๐๘/๐๙/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร) วัดดงบัง
๑๘/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร) วัดดงบัง
๑๑/๑๐/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
วัดปฐมวัน
๒๖/๐๔/๒๕๓๒ โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๙/๐๗/๒๕๒๘ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

วัดพิชโสภาราม
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดศรีสว่างอารมณ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดปงคอมสามัคคี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งใหญ่
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโพธาราม
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง

๑๙/๐๓/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๑๖/๑๐/๒๕๓๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๑๐/๐๔/๒๕๓๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๑๐/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๓/๐๓/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๒๕/๐๖/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๒๕/๐๓/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านบึงหอม
๑๗/๑๒/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านปาข่า
๑๙/๑๐/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๐๕/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๕/๐๘/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๒๒/๑๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านนาผาย

๒๗/๐๘/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านนาผาย

๒๓/๑๐/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๒/๐๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๑๔/๑๑/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง

๑๒/๐๗/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๔
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เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๕

นางดวงใจ
นางธิดารัตน์
นางสุวภัทร
นางสาวอนงค์นาฏ
นางจริยา
นางสาวณัฐธยาน์
นางปาลิดา
นางสาวยุพา
นางสาววราภรณ์
นางวัชรี

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๙

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๐
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๔

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๕ นางสาวรัชดาวรรณ์
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๙

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๐
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๔
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๕
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๔๙

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๐
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๔
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๕
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๙

นางดนยา
นางบุญยัง
นางสาวพิณทิพย์
นางสาวมยุรา
นางสนอง
นางสาวธิดาพร
นางจินตนา
นายณัฐวุฒิ
นางเทียนทอง
นายปรีชา
นางสาวเยาวภา
ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์
นางสาวนำฝน
นางเพชรรินทร์
นางสาวพรนิภา
นางสาวบุญญาพร
นางบุญเริญ
นางโสรัตยา
นางสุพิมล
นางอัญชิษฐา
นางยุพา
นางสาวธัญภัทร์
นางสาวเรืองนิตย์
นายโกเมน

นามสกุล
นันตะเสน
อุไรพันธ์
หัวดอน
มุกดากุล
อรุณแสงวิจิตร
ณรงค์ดิษฐ์
บุญเจือ
จะโรจร
ไม้น้อย
หงษ์ศรี
กันหาชาติ
ศรีชุม
สองต่อ
เครือสีดา
ศรีสมุทร
พุฒศรี
พุทธระสุ
สมปาน
นันทา
วันทวี
สมปาน
พงษ์วัน
จันทร์บัว
ศรีคำ
หงสกุล
คำเลิศ
บวรศิริสมบัติ
ไชยชนะ
วงศ์สวัสดิ์
แสงบุญ
วิชาพูล
สมสมัย
ตรงกรณ์
สิ้นภัย
จันทร์เขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๙/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๒/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๑๗/๐๗/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๓/๐๙/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๔/๐๕/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๘/๐๘/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๕/๐๕/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๘/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๒๗/๐๓/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านเกษม

๑๐/๐๑/๒๕๒๕ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
๒๖/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

๐๑/๐๙/๒๕๒๘ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๐๘/๐๒/๒๕๐๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๐๗/๐๗/๒๕๓๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๓/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร

๐๘/๐๒/๒๕๑๐ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร
๑๙/๑๐/๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
๒๓/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๑/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๙/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๕/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๕/๐๓/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๓/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๑๕/๐๓/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๐๖/๐๒/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๓๐/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๔/๑๐/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๙/๐๑/๒๕๐๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยา
๐๖/๐๒/๒๕๑๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๙/๐๓/๒๕๑๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๐/๐๓/๒๕๐๗ วัดดุมใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๐๔ วัดดุมใหญ่
๒๘/๐๘/๒๕๒๑ วัดดุมใหญ่
๑๖/๑๒/๒๕๓๐ วัดดุมใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๓๐ โรงเรียนวารินทร์พรหมสิทธิวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดปาห่องเตย
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดเกษมสำราญ
วัดสิงหาญ
วัดสิงหาญ
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดหนองขี้เห็น
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดดอนก่อ
วัดม่วงสามสิบ
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดวารินทราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๔
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ชื่อ

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๐ นายจิฬานุวัฒน์
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๔
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๕
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๖๙

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๐
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๔
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๕
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๖

นางคัทรินทร์
นายปรีชา
นางเพ็ญธร
นางจิรัชญา
นายณัฐพล
นางทิพรัตน์
นายเทศกาล
นางสาวธนพร
นางสาวนุชนิดา
นางสาวรัตนพร
นางสาวศรสวรรค์
นายไมลตรี
นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวเดือนเต็ม
นางประภาพร
นางสาวธัญญาเรศ

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๗ นางสาวพรรณทิพย์

นายนัทธวรรธน์
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๙ นางสาวเพ็ญศิริ
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๗๘

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๐ ว่าทีร่ ้อยเอกธีรนันท์
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๔
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๕
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๘๙

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๐
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๔

นางวิภาพร
นายสุธีรพันธ์
นางสาวสุพรรณษา
นายอภิวัฒน์
นายอลงกรณ์
นายปวีณ์กร
นางปาจรี
นางสาวธนาภา
นางสุดใจ
นายอนุรักษ์
นางสาวกิ่งแก้ว
นายธีรพัชร์
นางสาวนิศาชล
นางบุญเลิศ

นามสกุล
นิยมวงค์
วัฒนเนติกุล
พลราช
อัครศรีชัยโรจน์
จันทะพันธ์
นนท์ศิริ
คงการุณ
เสริมทอง
สะอาด
โสภะสุนทร
แสงกล้า
มาอินทร์
ผาคำ
บรรทอน
บุญเลิศ
คนขยัน
รัตนวัน
เพ็งธรรม
จันทะเจียด
บุญสิงห์ทอง
พูนพิน
พูนพิน
โพอุทัย
ศรประสิทธิ์
มาลาทอง
ศรีงาม
นิตใธสง
จันทร์สุข
พาประจง
ภู่เทศ
สระบัว
คุณราช
ผิวพรรณธนาพล
โคจร
สาเลศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๔/๒๕๒๑ โรงเรียนวารินทร์พรหมสิทธิวิทยา
๒๓/๑๒/๒๕๑๕ โรงเรียนวารินทร์พรหมสิทธิวิทยา

๑๘/๐๘/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๒๘/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง

๑๓/๐๗/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยา

๑๐/๐๒/๒๕๓๕ โรงเรียนศรีสิริปญญาพิทยาคม
๒๐/๐๗/๒๕๒๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๐๖/๐๒/๒๕๓๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๒๐/๐๔/๒๕๒๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๐๘/๑๒/๒๕๓๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๑/๐๓/๒๕๓๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๘/๐๖/๒๕๓๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๑/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๑๗/๐๖/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านกองโพน

๒๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านยาง
๐๒/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านยาง
๒๔/๑๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านนาแก

๑๗/๐๕/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๑/๐๘/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๑๓/๐๓/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๐๔/๑๒/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ
๓๐/๑๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ

๐๙/๐๘/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ
๑๔/๑๐/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ

๒๒/๐๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ
๐๖/๑๒/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ

๐๗/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านคอแลน
๐๖/๐๙/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๐/๐๘/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๙/๐๕/๒๕๑๐ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
๐๒/๐๙/๒๕๒๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๖/๐๘/๒๕๑๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๕/๑๐/๒๕๓๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๕/๐๗/๒๕๐๙ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดวารินทราราม
วัดวารินทราราม
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดไชยมงคล
วัดศรีอุดม
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดขี้เหล็ก
วัดไทรงาม
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดหนองดุม
วัดอุดมพัฒนา
วัดอุดมพัฒนา
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๔
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๕

นางสาวบุณฑริกา
นางสาวเพชรรัตน์
นางไพลิน
นายมงคล
นางมณัสนันท์
นางรัตติยา
นางวรรษา
นางสาวอรทัย
นางสาวณฐกร
นายสังวร

อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๖
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๗
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๘
อบ ๔๖๓๖๓/๐๐๙๙

อบ ๔๖๓๖๓/๐๑๐๐
อบ ๔๖๓๖๓/๐๑๐๑
อบ ๔๖๓๖๓/๐๑๐๒
อบ ๔๖๓๖๓/๐๑๐๓
อบ ๔๖๓๖๓/๐๑๐๔

นามสกุล
บุญกว้าง
ภาคสุโพธิ์
ทองเลิศ
วรรณโสภา
ปดไชยสง
ไกยกิจ
ไชยมาตร์
ใจดี
สุขสำราญ
วงศ์สุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๑/๒๕๓๓ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๙/๐๓/๒๕๑๘ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๒/๑๑/๒๕๓๓ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๑/๐๘/๒๕๒๓ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๐/๑๑/๒๕๒๕ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๒๒/๑๒/๒๕๓๕ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๑๓/๐๘/๒๕๒๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
๑๔/๐๔/๒๕๓๖ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

๐๒/๐๕/๒๕๒๖ กศน.อำเภอสำโรง
๑๙/๐๙/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดบ้านหว้าน
วัดหนองแต้

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔
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