ศ. ๘

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ส่งสอบ ๘๔ คน ขาดสอบ ๒๖ คน คงสอบ ๕๘ คน สอบได้ ๕๖ คน สอบตก ๒ คน (๙๖.๕๕%)
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๑ นางสาวกมลวรรณ พวงศรี

๑๒/๐๙/๒๕๓๘ โรงเรียนหทัยชาติ

ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๒ นางสาวฐิตินันท์

๒๐/๑๒/๒๕๓๗ โรงเรียนหทัยชาติ

งามขำ
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๓ นายธนโชติ
วงษ์บำหรุ
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๔ นางสาวประมวลรัตน์ พิเนตรโชติ
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๕ นางสาวศศิพร
ศรีสะอาด
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๖ นายจตุพล
สังระมาตร์
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๗ นางสาวฐาปนีย์ จำปา
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๘ นายวานิตย์
ผาสุก
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๐๙ นายทวีศักดิ์
บุญพรมอ่อน
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๐ นายอาทิตย์
พันธ์สอาด
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๑ นางสาวรุ่งฤดี
สัตตะโส
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๒ นางผานิด
ศิลา
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๓ นางสาวศันสนีย์ ด่านประจำ
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๔ นางสาวไพรัต
พรมชาติ
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๕ นางพิกุล
เทศสุวรรณ
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๖ นางสาวรุ่งฟา
มั่นคง
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ รัศมีศร
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๘ นายทศพล
นามวงศ์
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๑๙ นางสาวนงนุช
คำสัตย์
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๐ นางสาวจิราภรณ์ ราชแปน
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๑ นางสาววรพร
วงค์แสง
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๒ นางสาวธีริศรา
ภูมิคง
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๓ นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๔ ว่าที่ ร.ต. หญิงแพรวฤดี งามจั่นศรี

๒๒/๐๙/๒๕๓๕ โรงเรียนหทัยชาติ

๐๗/๑๐/๒๕๒๐ โรงเรียนหทัยชาติ
๒๖/๑๑/๒๕๓๗ โรงเรียนหทัยชาติ

๒๕/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนหทัยชาติ
๒๘/๑๐/๒๕๑๖ โรงเรียนวัดหัวกรด
๓๑/๐๓/๒๕๒๓ วัดท่าพาณิชย์
๒๖/๐๘/๒๕๒๘ วัดท่าพาณิชย์

๑๐/๐๔/๒๕๒๒ วัดท่าพาณิชย์
๒๘/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดโคกปาแพง
๒๖/๐๑/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนวัดโคกอุดม
๑๖/๐๗/๒๕๓๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
๑๙/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
๑๙/๐๗/๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
๑๑/๐๑/๒๕๒๙ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

๑๕/๐๖/๒๕๓๐ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
๓๐/๑๐/๒๕๓๑ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดหลวงปรีชากูล
วัดท่าพาณิชย์
วัดท่าพาณิชย์
วัดท่าพาณิชย์
วัดทุ่งแฝก
วัดบรรพตรัตนาราม
วัดบรรพตรัตนาราม
วัดบรรพตรัตนาราม
วัดบรรพตรัตนาราม
วัดบรรพตรัตนาราม
วัดหนองศรีวิชัย
วัดโคกอุดม
วัดหนองไผ่ล้อม
วัดวังกวาง
วัดวังกวาง
วัดโพธิ์ศรีถาวร
วัดโพธิ์ศรีถาวร
วัดโพธิ์ศรีถาวร

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

ชื่อ

ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๕

นายอิทธิพัฒน์
นางสาวจันจิรา
นางสาวปนิตา
นางอรวรรณ
นายบัญชร
นางสาวกาญจนา
นางสาวสุดารัตน์
นายก้องเกียรติ
นายสัณชัย
นางสาวจิรวรรณ
นางสาวสมใจ
นางสาวพัชรภรณ์
นางสาวกัลยา
นางสาวสิริมาส
นางสาวนัฐวรรณ
นางสาวนุสรา
นางสาววิไลวรรณ
นางสาวเอมิกา
นางสาวทัศนีย์
นางสาวรัตนาภรณ์
นางสาวจินตนา
นางสาวปรัชญ์วีร์
นางสาวธมลวรรณ
นางสาวพิจิตรา
นายนพเก้า
นายสัญญา
นางนภาพร
นายประดิษฐ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวลักษณี
นางสุนารถ

ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๖
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๗
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๘
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๒๙

ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๐
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๑
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๒
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๓
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๔
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๕
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๖
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๗
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๘
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๓๙

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

ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๐
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๑
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๒
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๓
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๔
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๕

นามสกุล
พ่วงมาลี
โสภาพิสุทธิวงศ์
รอดไทย
มีม่ัน
แน่นอน
ขวัญเมือง
โคตะ
วงษ์พันเสือ
อินสิน
สระทองแร่
ปองเพียร
หมู่มาก
สมน้อย
อิ่มวิบูลย์
ซุนซัว
ปสสาสิงห์
ศรีนอก
พูลเจริญ
กันภัย
ผมน้อย
คำมุก
ถกลประจักษ์
เขตอรัญ
นาดี
ต้นแพง
มีชัย
หมวดอินทร์
หมวดอินทร์
อุ่นใจ
วิหะกะรัตน์
รม่รุกข์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๘/๐๖/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริง่ อุปถัมภ์) วัดบ้านหอย

หมายเหตุ

๒๗/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

วัดแจ้ง
๐๔/๐๑/๒๕๒๗ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
วัดศรีประจันตคาม
๐๕/๐๓/๒๕๑๗ โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
วัดศรีประจันตคาม
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
๑๒/๑๐/๒๕๒๑ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดใหม่กรงทอง
๑๓/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
วัดบางเตย
๐๒/๐๑/๒๕๓๗ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
วัดบางแตน
๒๕/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
วัดโพธาราม
๑๘/๐๙/๒๕๒๒ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
วัดโพธาราม
๐๑/๐๒/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านบุสูง
วัดด่านตะกั่วสามัคคี
๑๑/๐๑/๒๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลนาดี
วัดพันธ์ศรี
๐๗/๑๑/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลนาดี
วัดพันธ์ศรี
๐๘/๐๕/๒๕๓๙ โรงเรียนวัดไผ่งาม
วัดไผ่งาม
๒๔/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดไผ่งาม
วัดไผ่งาม
๐๙/๐๖/๒๕๓๓ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๐๒/๐๙/๒๕๓๑ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๐๑/๐๘/๒๕๓๐ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
วัดโคกพนมดี
๒๓/๐๙/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านประพาส
วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)
๒๒/๐๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านประพาส
วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง)
๒๑/๐๑/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
วัดทุ่งวิจิตร
๑๒/๑๑/๒๕๓๖ โรงเรียนวัดสระข่อย
วัดโคกพนมดี
๒๑/๐๒/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดสระข่อย
วัดโคกพนมดี
๓๑/๑๒/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดสระข่อย
วัดโคกพนมดี
๑๙/๑๒/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง
วัดวังกวาง
๑๑/๐๙/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง
วัดวังกวาง
๑๒/๐๓/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง
วัดวังกวาง
๐๑/๐๕/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
วัดคลองมะไฟ
๑๐/๐๖/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
วัดคลองมะไฟ
๒๕/๐๒/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
วัดคลองมะไฟ

สำนักเรียน คณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒ ธรรมศึกษาชัน้ เอก (อุดมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๓
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ศ. ๘
เลขที่
ปจ ๔๖๓๖๓/๐๐๕๖

ชื่อ

นายทวีศักดิ์

นามสกุล
ถึกไทย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๐/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้าน ก.ม.๘๐

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทับลาน

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

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