ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ส่งสอบ ๑๐๐ คน ขาดสอบ ๒๙ คน คงสอบ ๗๑ คน สอบได้ ๖๔ คน สอบตก ๗ คน (๙๐.๑๔%)
เลขที่

ชื่อ

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๑ นางสาวกฤษสินี
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๒ นางสาวชวนพิศ
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๓ นางสาวปวรา
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๔ นายอัมรินทร์
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๕ นางสาวยุภา
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๖ นางสาวชนิดา
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๗ นางเพ็ญโสภา
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๘ นางสาวชญาน์ทิพย์
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๐๙ นางกนิษฐา
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๐ นางสาวจินตนา
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๑
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๒
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๓
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๔
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๕
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๖
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๗

นางมนธิรา
นางสมสุข
นายเวียง
นางนิภาวดี
นางปญชลีย์
นางสาวโสภิญ
นางบุษกร

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๘ นางสาวกชนีย์วรรณ
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๑๙

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๐
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๑
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๒
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๓
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๔

นางรภัทภร
นางสาวศิริรัตน์
นางจิตติมา
นายกัณหา
นางสาวยอดขวัญ
นางสาวกันต์กนิษฐ์

นามสกุล
ชำนาญไพร
วงษ์พันธ์
ศรีจันทร์งาม
มารศรี
ราษฎา
พงษ์พานิช
ภูทะเก
กงแก้ว
อัตภิญโญ
แซ่แต้
สกุลรัตน์
คำชู
คำชู
ณีรอด
พิมพ์อภิกฤติยา
โอภาโส
เหลืองดำรงค์
วงศ์มูล
อัครภัคธน
แก้วศรีนวน
ภู่ชัย
หงสา
บุตรพันธ์
หอยสังข์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๓๗ โรงเรียนหทัยชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๐ โรงเรียนหทัยชาติ
๒๙/๐๕/๒๕๔๐ โรงเรียนหทัยชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๒๔ วัดท่าพาณิชย์
๑๓/๐๗/๒๕๑๙ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก
๒๑/๐๓/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านหนองช้างลง

๐๙/๐๑/๒๕๐๗ โรงเรียนบ้านนางเลง
๑๐/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง
๑๕/๐๘/๒๕๐๕ วัดหาดสูง
๐๓/๐๔/๒๔๙๕ วัดหาดสูง
๐๕/๑๑/๒๕๑๗ วัดหาดสูง
๑๕/๐๓/๒๔๙๙ วัดหาดสูง

๐๖/๐๑/๒๔๙๕ วัดหาดสูง
๒๒/๑๒/๒๕๒๑ วัดหาดสูง

๐๒/๐๘/๒๕๐๒ วัดหาดสูง
๒๒/๐๕/๒๕๐๐ วัดหาดสูง
๐๑/๐๒/๒๕๒๖ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
๒๓/๑๑/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว

๐๓/๐๖/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว
๐๔/๐๕/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว
๑๑/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๙/๐๙/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๒๗/๐๑/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านหนองประดู่
๐๖/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านวังมะกรูด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดท่าพาณิชย์
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดทุ่งแฝก
วัดวังบัวทอง
วัดหาดสูง
วัดหาดสูง
วัดหาดสูง
วัดหาดสูง
วัดหาดสูง
วัดหาดสูง
วัดหาดสูง
วัดหาดสูง
วัดพระยาทำ
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดหนองไผ่ล้อม
วัดหนองไผ่ล้อม
วัดเขาวงศ์
วัดวังกวาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๕

นางสาวสุวรรณรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวปฐมา
นายสิทธิพล
นางชุติกาญจน์
นางสาวลักษณ์สุดา
นายอรัฏชา
นางสาวเสาวนีย์

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๖
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๗
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๘
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๒๙

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๐
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๑
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๒

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๓ นางสาวกัญญาพัชร
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๔
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๕
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๖
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๗
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๘
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๓๙

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๐
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๑
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๒
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๓
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๔
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๕
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๖
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๗
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๘
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๔๙

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๐
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๑
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๒
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๓
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๔
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๕
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๖
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๗
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๘
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๕๙

นางอรอุมา
นางสาวกรรณจนา
นายศักย์ชิษณุ
นางสาวพนอ
นางสาวพิมพา
นางสาวพรรัตนา
นางสาวบุซิตา
นางสาวสุภาพ
นางสาวเพชรรัตน์
นางสาวพัชริตา
นางสาวรุจิรา
นางสาววารีรัตน์
นางสาวฉัตรณดา
นางสาวพรทิพา
นายกิตติพจน์
นางสาวเกษรา
นางสาวระพีพร
นางสาวสุมณฑา
นางสาวอัมพร
นางสาวอุทุมพร
นางสาวศิราพร
นางสาวจีรภา
นางสาวจริญญา
นางสาวเดือนเพ็ญ
นายเทอดภูมิ
นางสาวสุนิสา

นามสกุล
อาจสามารถ
ต่างเเขวง
งามชนะ
คำเงิน
ชัยศิริ
ดุษฎี
จันทร์เซ็ง
เจริญรัมย์
วงษ์บาท
คงกลิ่น
แช่มสา
สิริกุลสิงห์
อนัญญพร
ชินพร
ชนะแสบง
เปรื่องเวช
คงบุญ
พิพัฒน์เพิ่มพร
ใจกล้า
ประขวัญครบุรี
พันธุ์เพ็ง
นาเมือง
ศรีวรรณ์
มูกขุนทด
แสงบุตร
คงกล่อม
เย็นหอม
มีคาพิทักษ์
ใจเกษม
ชื่นกลาง
ธรรมวิเศษ
วงษ์พานิช
บุญไทย
พันชัยภู
ใยเยี่ยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านวังมะกรูด

วัดวังกวาง
๐๖/๐๒/๒๕๓๙ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
วัดศรีประจันตคาม
๒๓/๐๓/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
วัดศรีประจันตคาม
๒๖/๐๖/๒๕๓๒ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
วัดศรีประจันตคาม
๒๐/๐๔/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
วัดปทุมวนาวาส
๒๙/๐๖/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
วัดปทุมวนาวาส
๑๘/๐๓/๒๕๒๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๒๘/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๑๕/๐๑/๒๕๑๙ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๐๙/๐๕/๒๕๐๙ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๒๘/๐๑/๒๕๐๖ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๑๔/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๑๔/๐๘/๒๕๒๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๐๑/๐๕/๒๕๑๑ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๒๔/๑๒/๒๕๓๗ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๑๒/๐๑/๒๕๓๙ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๑๗/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
วัดโพธาราม
๐๖/๐๗/๒๕๓๗ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
วัดโพธาราม
๐๔/๐๑/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกั่วสามัคคี
๑๒/๐๙/๒๕๒๗ โรงเรียนวัดไผ่งาม
วัดไผ่งาม
๐๘/๐๘/๒๕๔๐ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๒๖/๐๙/๒๕๓๙ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๑๙/๑๑/๒๕๓๘ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๒๖/๐๗/๒๕๓๕ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๒๙/๐๘/๒๕๓๓ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๐๒/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านประพาส
วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)
๐๖/๐๕/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
วัดทุ่งวิจิตร
๑๓/๐๑/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดสระข่อย
วัดโคกพนมดี
๐๓/๐๒/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดแสงสว่าง
วัดโคกพนมดี
๑๖/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
วัดคลองมะไฟ
๐๗/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
วัดคลองมะไฟ
๒๓/๐๘/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
วัดคลองมะไฟ
สำนักเรียน คณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๖๐ นางสาวเหมือนขวัญ ใจชื่น

๐๔/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ

นางสาวจุไรรัตน์
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๖๒ นางศุภานัน
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๖๓ นางสาวจุฑาทิพย์
ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๖๔ นางชำนาญ

๒๗/๑๑/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านทับลาน

ปจ ๔๕๓๖๓/๐๐๖๑

ทวีโคตร
จิราวัสน์
เหลืองธานี
เครือศรี

๐๔/๑๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านทับลาน
๐๒/๐๖/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้าน ก.ม.๘๐

๐๑/๐๓/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้าน ก.ม.๘๐

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคลองมะไฟ
วัดทับลาน
วัดทับลาน
วัดทับลาน
วัดทับลาน

รับรองตามนี้
(พระวิสุทธาธิบดี)
ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบชั้นโท
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักเรียน คณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ โท (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๓
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