
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ภาค ๑๑

ส่งสอบ ๑๐,๐๘๓ คน ขาดสอบ ๑,๖๓๒ คน คงสอบ ๘,๔๕๑ คน สอบได้ ๔,๕๑๔ คน สอบตก ๓,๙๓๗ คน (๕๓.๔๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๑
นายอาทิตย์ วิชัยรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองโสน วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๒
นางสาวภาวณี ปะสุรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๓
นางสาวอทิตยา อะรัญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๔
นางสาวสุนิสา ใสกระจ่าง

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๕
นายนิติภูมิ อักษร

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๖
นางสาวมัณฑนา พาแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๗
นางสาวสุธิตา เทียนปญจะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๘
นางสาวพิมพ์ชนก เมืองลาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๐๙
นางสาวอรกานต์ สีรุ้ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนภัทรบพิตร วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงบุษยมาศ นุกาดรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงอารียา อาญาเมือง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงณัฐพร ดุจพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๓
นางสาวสุพัตรา เจริญรัมย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงแสงดาว ก๊กรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงณัฐธิดา สมบังใด

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๖
นางสาวพิมผกา เงางาม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๗
นางสาวพิมลนาฏ ชนะมาร

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๘
นางสาวพรพิมล อาญาเมือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๑๙
นางสาวจันทิรา นะรมรัมย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๐
นางสาวสุวนันท์ จิมมอญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๑
นายปยะ โสภากุล

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายณัฐพงศ์ คะเลรัมย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายอัษฎาวุฒิ พลรัมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายพีรพัฒน์ อุทิรัมย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายพงศกร รอสูงเนิน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงประภาศิริ คุดรัมย์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงวรรณวิภา สุทินรัมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงอริสา หลายเหล่า

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงวริศรา ชำรัมย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายมานพ ชมชืน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายณัฐพงศ์ นามวงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ประกอบนันท์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายสหรัฐ โขงรัมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายกฤษดา ดีรัมย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายต่อศักดิ

์

นวลสาย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงฐนิชา สีแดด

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงภาณุมาส คะโลรัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงมัลลิกา ประสาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ชิงชัยชนะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงสุชิรา พิมพา

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงนงนุช ระตาภรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายภูวนาถ คะเรรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงณัฐธินี คะเรรัมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงจรรยมณน์ จันทา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงจิรัสยา พลฤทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ วัดอินทรวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

วิชาพูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายภานุวัฒน์ เปลียนรัมย์

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายรัชฎา ปญญารัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงณิชกานต์ คะเรรัมย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงมะลิวรรณ แสงดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงวรัญญา เถาว์ชาลี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงศิริวรรณ ใยโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถอยรัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายณัฐพล มาประโคน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายณัฐนันท์ พิมพ์ผม

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๖
นางสาวอารยา ถมนาม

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายกฤษฎา มะนาศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงกนกวรรณ คะโรรัมย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงบรรธิตา ปญญารัมย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒ / ๑๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงพรพรรณ สมใจ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วรรณชู

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงศศิวิมล แสนยศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงอริสา บำรัมย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงนันทิชา สีดงเค็ง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายสิริพงษ์ สุขเสริม

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายวีระพล เทียงรัมย์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สุดชา

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงอารียา วุธิยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายวีรภัทร คะเลรัมย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายวีรยุทธ พวงสาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงกชกร จำปาเทศ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ สิมละคร

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายเสกสรร คำตัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงมะลิษา สะใบ

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงอรจิรา ศรีแก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายธราเทพ ศิริพันธ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นามอาษา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงปานตะวัน สามัญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงกาญจนา กิงสีดา

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๐
นางสาววาสนา ทบวงศ์ศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม วัดศรีสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงพรทิวา อุตมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุธิดา แปนงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงอรัญญา สัมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สะเดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุดเกษ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงวริษา วงษ์ท้าว

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุตรสวัสดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงศุกวดี เลิศวิลัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงเสาวภา โพธิชัย

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงปทมาพร จันทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๑
นายพงษ์ศักดิ

์

จงกรด

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงพรอุมา ฉงอนรัมย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๓
นางสาวอัญชลี โยธี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๔
นายชัชวาล พรมกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายทินภัทร เมืองมาก

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๖
นายเอกพัฒน์ งามดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๗
นางสาวแพรวพรรณ ศิริจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๘
นายอนิรุธ สุขใจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๐๙๙
นางสาวศรสวรรค์ ประคองใจ

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงอารยา โตกระโทก

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงอนงค์นาถ บำเรอสงฆ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงญาสุมิลค์ วงศ์คำจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ กองขวัญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์นนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงวนัสนันท์ อุสารัมย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงวรนุช ถือดียิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงวรรวรี บุตรศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงศรีประภา โขรัมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชาญประโคน

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงสรรณิศา วึงประโคน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา เกรียรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๒
นางสาวสุวรรณษา ดำเปล่ง

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๓
นางสาวศศิประภา วิจิรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงกรกช อาจฤทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงชลธิชา โพธิกลาง

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงณัฐมล มะลิทอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วยงกฎ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

โกติรัมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงนฤมล เค้าศรีวงษ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงพรชิตา หวังผล

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงมณฑกร พุทธเสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายสิทธิธรรม รักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงสุพัตรา สุมหิรัมย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงอัญชลี เทวอนรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ วัดประชานิรมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๕
นางสาวสุมิตรา เพชรเก่า

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๖
นางสาวชุติมณฑน์ พึงสันเทียะ

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๗
นางสาวอุษา ปานใจนาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๘
นายอนุวรรตน์ วินดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๒๙
นางสาวดลญา บุญโภค

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๐
นางสาววราภรณ์ โกรัมย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๑
นางสาวทิพย์วรรณ บางผึง

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๒
นางสาวสุนิสา ศรีหาทน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๓
นางสาววัชรี อุไรพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาวกชมน บุญธรรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวจอมขวัญ ชะดารัมย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายกนก นามนุ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายจตุรวิชญ์ สวามีชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายนราธิป เหลาสา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายกิตติภพ แมนไธสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายทรงพล เชือมรัมย์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงภาวินี เหลาสา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงแพรวา มาโนตร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงปาริฉัตต์ สระภู

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพงศธร ฉิมมาลี

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายลัทธพล ลูกเงาะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายภูวดล บุรกรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายอนุพล คอนรัมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายภูวดล ขันเงิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงศุภวัลย์ แถวกระโทก

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโกรกขีหนู

้

วัดหนองตราดน้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายวีระชัย ทินปราณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ความรัมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายธนา พิศเพ็ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายภัคพล ภูมรา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายวีรเดช แสงดี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ปอมสุวรรณ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ พรมจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ขันติวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงอาทิตยา หินคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงอารียา ชาญชิต

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ปานทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงสุชาดา งามรัมย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสำรวย ศรีสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงนภาพร นาคาธร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา คะเรรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕ / ๑๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงฐานิดา ยโสธรา

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงดารารัตน์ สมนึก

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงปรีชญา สมสะอาด

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงฐิติมา บุดดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายยศวิน ไว้สันเทียะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายพีระพัฒธ์ เพิมพงศ์วุฒิเวท

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงอมราพร แสงสว่าง

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา วัดหนองไผ่น้อย  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายคมสันต์ ผลุนกระโทก

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายอนุชา พอกพูนดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายชลประการ พลดงนอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงชลธิชา สุมหิรัญ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงบัณฑิตา สุทธิรัก

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร วัดหลักเขต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงพรวลัย ธรรมดา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิมลวิทยา วัดหลักเขต  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายณภัทร พิมพรัตน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุภัสสร คุชิตา

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงณิชากร อำทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงชมพูนุช แสนสุรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงรุจิภาส พิพัฒน์ประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงการเกต ตะโสรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงโสภิตา ชัยคำจันทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงศิรินดา ของโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงวิภาดา ทิพย์หลวง

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายธนโชติ ยืนยง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๘ นางสาววรรณพรรษา สุขจิตต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงสิดาพร บุญมาก

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ เข็มโพชน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงนารี ธนุการ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงศิวาพร พรหมมา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงปาริชาติ บุญทะรา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงพิยดา ยืนยง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงวรรณิดา ปจฉิมมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงปริศนา สายบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงอรสา สำรวมจิตต์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายนนทกานต์ สุรินทร์งาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงจณิสตา คือประโคน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกณิกา การัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงกาญจนา สุขจิต

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกานต์สิรี อะเพือนรัมย์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงจิรัตติกาล เยียวรัมย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงฐิตาพร เงางาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนงลักษณ์ จำนงสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงนันทัชพร เนตรประโคน

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงประภาศิริ เตือประโคน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงปราณี ปลอดประโคน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงปญญาภรณ์ ชาญประโคน

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ดาว เชาวน์ธนโรจน์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงมาลินี ศรีละ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงรัชนก นานประโคน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงลลิตา ชัยนอก

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สมินทอง

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงวราลักษณ์ เจียมประโคน

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงวริญญา บุญยิง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงศิริวรรณ พรหมบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงศุจินธรา ศรีชา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุจิรา จะโรรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงสุรางคนา วงศ์ทิมารัตน์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงชนกนันท์ เสชู

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงชนกนันท์ เลิศสงคราม

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงโชติกา ชำนาญทาง

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงฐิติวัลค์ สำราญใจ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๕
นางสาวธัญชนก ไชยสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ โพธิศรี

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงนริศรา เกลียวทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงปาริฉัตร คุณวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงปาริชาด เวือมประโคน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงปยะพร เมือประโคน

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงพิชญ์สินี จะเรียนรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงเพชรพร สารศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงภัณฑิรา สุขัง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงวรรณภา อุปดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงวริษฐา สร้างดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงวิกาญดา มณีทูลย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงวิสาขา คงนันทะ

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงสิราวรรณ เชิดชาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุทธิดา ประทินรัมย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงอธิชา คุนินทกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงอนัญญา จารุณะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงอรจิรา เผ่าพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงอัฐศรี ทิวคู่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายสิรวิชญ์ วงศ์เหลืองอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๕
นายอิงครัช สลางสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขสมาน

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๗
นางสาวดวงกมล เสาเกลียว

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงทัศน์มน บุตรประโคน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๔๙
นางสาวปยภัทร หลอมประโคน

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๐
นางสาวปุญญิศา ทองจำรัส

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๑
นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๒
นางสาวมณิสรา แตงกระโทก

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๓
นายธนภัทร นพโรจน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๔
นายธัญกร พาชืนใจ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๕
นายธิติพงศ์ เสาวพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๖
นายอนุรินทร์ ชาประสันต์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๗
นายอานนท์ ชะอุ่มประโคน

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๘
นางสาวจริญญา พวงประโคน

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๕๙
นางสาวชญาดา ยะเชษฐา

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๐
นางสาวเนตรชนก บาลี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๑
นางสาวพรรวษา รักยา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๒
นางสาวพฤกษา คำบุดดา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๓
นางสาวพิมพิศา สระภู

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๔
นางสาวภาวินี ทองแม้น

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๕
นางสาวภูวษา จิตติเจริญเดช

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๖
นางสาวศุลีพร อยู่สมศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๗
นางสาวสุดารัตน์ สังสีแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๘
นางสาวสุพรรณษา สมใจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๖๙
นางสาวสุไพรินทร์ ประเสริฐสุด

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๐
นางสาวสุภาวดี ใจกล้า

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๑
นางสาวอารียา สุขใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๒
นายเทพทัต นาถมทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายปกปอง สุพพัตกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๔
นายพีรพงษ์ กล้าหาญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๕
นางสาวกัณฐ์ทอง ม่านทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๖
นางสาวณัฐชา หนูประโคน

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงณัฐณิชา มาวิเศษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๘
นางสาวณัฐธิดา คำปน

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๗๙
นางสาวพิมพ์ชนก ตอรัมย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๐
นางสาวฟองแก้ว เทียมมณีรัตน์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๑
นางสาวเมริยา เหลาชะโน

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๒
นางสาวโยษิตา ไวยาประโคน

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๓
นางสาวศศิวรรณ รัตนกาญจน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๔
นางสาวสุธาสินี เพียวพงศ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๕
นางสาวสุพัตรา ฉลอมประโคน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๖
นางสาวสุภาภรณ์ พร้อมจิตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๗
นางสาวอภิญญา ยอดไธสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๘
นางสาวอนันตญา สุวรรณเขตร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๘๙
นางสาวมัชฌิมา ตรากลาง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายเทพฤทธิ

์

วงศ์กนก
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๑
นางสาวกนกรดา ศิริประโคน

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๒
นางสาวพิยดา อุ่นศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๓
นางสาวนิชาภัทร กำจัดภัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๔
นางสาวศิริวัลย์ ปะบุญเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๕
นางสาวธิติพร มาศรักษา

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๖
นางสาวบุษกร สังข์ศรีแก้ว

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๗
นางสาววิชิดา อาญาเมือง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๘
นางสาวเครือวัลย์ ปาประโคน

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๒๙๙
นางสาววันวิสา ยงยิงยืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๐
นางสาวชญานี ศรีจูม

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๑
นางสาวอรสา งานประโคน

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๒
นางสาวชวิศา อามาตร

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๓
นายณัฐภัทร ปลัดประโคน

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๔
นายนราศักดิ

์

นราศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๕
นางสาวชลิตา มอมประโคน

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๖
นางสาวณัฐนิชา ทุ่นปอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๗
นางสาวนิภา จุลลาศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๘
นางสาวปณณิกา โพนพินิจชัย

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๐๙
นางสาวรังสิยา สันประโคน

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๐
นางสาวรัตติกาญจน์ บุญทัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๑
นายพีรพัฒน์ น้อยพรม

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๒
นางสาวปภัสรินทร์ เนตรประโคน

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๓
นางสาววันวิสา สันอาษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๔
นางสาวสุขุมาล บาลโสง

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๕
นางสาวสุพัชญา งับประโคน

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๖
นางสาวจริยา พรมกัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๗
นางสาวปพัชญา เจนนาวิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๘
นางสาวปภาดา คำชู

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๑๙
นางสาวอรัญญา เตือประโคน

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๐
นายสุรยุทธ บุญมาก

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๑
นายเอกรินทร์ กุ้ยวงตาล

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๒
นางสาวมาลิตา อิดประโคน

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๓
นางสาวรุจรดา จำรัส

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๔
นางสาวอัจฉรา ไชยปลัด

๑๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๕
นายชนกันต์ ขยันดี

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๖
นางสาวอารีรัตน์ ไทยน้อย

๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๗
นางสาวพิมพ์ทอง สุขจิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ วัดจำปา  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงเนตรทราย สวายประโคน

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงพรรษา สมนึกตน

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๐
นางสาวรุจรดา สิทธิสังข์

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๑
นางสาวนิศรา สีลือแสง

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๒
นางสาวดารินทร์ โสเพียร

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๓
นางสาวจารุภา แสงสี

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๔
นางสาวนารี วงค์ประทุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๕
นางสาวภัศรา บุญชาติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๖
นางสาวนฤมล ยินประโคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๗
นางสาวศศิธร สร้อยดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๘
นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๓๙
นางสาวณัฏฐวดี ภูคำ

๑๓/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม วัดพินทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงนพิษฐา พละพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงรสิตา ผางาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงศรัญญา สว่างศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงขวัญข้าว บูรณ์เจริญ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงลลิตา บุญแปลง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงจิตรา อ่วงประโคน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงเจนจิรา เบญจมิน

๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ลายสนธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายวรรธนะ เชิญรัมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ ชนะชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงวนิดา ปสสาคร

๓๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงวิภาวี นิมคล้าย

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายจิราวุฒิ ชนะชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายธีระพัฒน์ ไกรสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายพงศภัค สุดพังยาง

๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายเอกลักษณ์ เครือเพียกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงนันทิมา แสนสัญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงปฐวีกานต์ จำประโคน

๒๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปุณยาพร มะประโคน

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงนฤมล ชัยพิลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดำเนินงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงสโรชา อ่วงประโคน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงอมิกา พันธศิลป

๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงชนาภัทร สวยประโคน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงบุญสิตา อุ่นศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงปณิตา จรรยาไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงพรรณิภา บูรณ์เจริญ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงอรษา ชูศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านละเวีย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)

้

วัดละเวีย

้

 

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๘
นางสาวณันฐิภา หอมทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม วัดแสลงโทน  

บร ๔๖๖๐/๐๓๖๙
นางกิงดาว

่

บาลไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๑๙ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๐
นางคณามาศ สอนไธสง

๐๔/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๑
นางจีระพันธ์ แสวงชัย

๑๓/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๒
นางธนานันท์ ไชยชนะ

๑๙/๐๕/๒๕๑๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๓
นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๐๓
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๔
นายนราพันธ์ สมาทอง

๒๐/๐๑/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๕
นางนัยนา จัดไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๐๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๖
นางนิตติยา ปรึกไธสง

๐๑/๐๘/๒๕๐๕
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๗
นางสาวปทมา บุตรชานนท์

๒๓/๐๒/๒๕๒๒ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๘
นายพยุง โลไธสง

๒๖/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๗๙
นางศิริพร พลพุฒินันท์

๒๙/๐๖/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๐
นางสรินนา สืบสำราญ

๐๓/๑๐/๒๕๑๐
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๑
นางสวนิต รักชอบ

๐๖/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๒
นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๓
นางสุมาลี ธรรมรักษา

๐๖/๐๒/๒๕๑๕ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๔
นางสุรีพร ตะโก

๐๔/๐๑/๒๕๒๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๕
นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะ

๓๑/๐๘/๒๕๑๔ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๖
นางอภิญญา แก้วไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๑๑ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๗
นางอรุณี นามศรีพันธ์

๑๖/๐๗/๒๕๑๓ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๘
นางอัฐธยาน์ พิพัฒน์ไกรกูร

๒๒/๐๓/๒๕๐๔ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

วัดพุทไธสง  

บร ๔๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงฐิติมา กองไธสง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ วัดเทพรังสรรค์  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายเกษฎาภร กอนไธสง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายเทพทัต จันปญญา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายภานุวัฒน์ อนุสุเรนทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงโสภิดา อ่อนสลวย

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงจินดาหรา จิตรไธสง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงวริญา คำพิมูล

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงณฐิชา สิทธิประเสริฐ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงอนุธิดา เสามัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงควินทิพย์ ศิริป

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงอริสรา ปุริสังข์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายสันติภาพ แก้วยก

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายภูริภัทร เบียไธสง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายพิชิตชัย อินทรามาลัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายพงษ์ระพี แทนไฮ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายพีระพงษ์ แทนไฮ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงฑิมพิกา เกตุไธสง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุนิสา กอนไธสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายอมรินทร์ นิลโคกสูง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงจิรภิญญา โลไธสง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงดาหลา โคขามลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสุนิสา วงษ์แดง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมนุษย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงธาริณี ปอมศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ศิลาโชติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายคงกระพัน สังขะพงษ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงศศินา กรมไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายปณณวัฒน์ ต้อนรับ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายระพีพันธ์ ปุริสังข์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๘
นางสาวอิมจิตร

่

ขำวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดท่าเยียม

่

วัดหนองบก  

บร ๔๖๖๐/๐๔๑๙
นางปดิวรดา ยอดเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

วัดจอมวารี  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๐
นางสาวศศิพร รินทะ

๐๖/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๑
นางอุดม เปรมไธสง

๐๘/๐๒/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านเปา(สุทธิสารอุทิศ) วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๒
นายสุขุม วรรณวิจิตร

๐๒/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๓
นางสมหมาย โตนไธสง

๒๕/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๔
นางเอียมจิตร

่

พวงไธสง
๑๕/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๕
นางระวีวรรณ คงสอดทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๖
นางสำเนา กอแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที 225

่

วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายอนาวิน สุราวุธ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายเจษฎาภร สุดสันเทียะ

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลาง

วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๒๙
นางสาวสุธิดา เอียงกูล

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๐
นางสาวปยธิดา อ่วมอาจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวสุกัญญา เนาวราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวอรวรรณ เนตรมณี

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๓
นางสาวอำไพวรรณ เลิศกูล

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๔
นางสาวอินทิรา เดชวารี

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง วัดขุนก้อง  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงชาลิตา ขำเอนก

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงพฤกษา วรรณสุข

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๗
นางสาวพลอยพรรณ กัลยานุกิจ

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๘
นางสาวธัญญลัญช์ เดชบุรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัฐกมล อำนวยศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงเบญญาภา อุดหนุน

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายเบญจพล โล่ห์นารายณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายภูนิพัฒน์ ใบยา

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เพียรสันเทียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงณัฐนิชา พินิจกิจ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงนารีรัตน์ วันสูงเนิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพัฐสุดา ขวัญกิจพิริยะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายกิตติกร นาวีสัมพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายวิรุฬห์ ดีนอก

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงจิราพัชร ทรงศรีรุ่งเรือง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงณภัทร พัชนี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงพัชราภา ดีสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงศุภสุตา มีเชือ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงอชิรญา นาคเจริญ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงอทิตยา เทพบำรุง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายธนาดล เตียงนิล

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๖ เด็กหญิงประกายกาญจน์

ไกรพะเนาว์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พาพาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงสตยากรณ์ อระชุน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายชนาธิป ทิพย์อักษร

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายธนเดช อุทธิรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงชลธิชา ซึมกระโทก

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงณฤทัย จอกทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายศักรินทร์ ขำเอนก

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รุกขชาติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงนภัสศร ทองสา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงอภิญญา เพชรรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงอรทัย บัวกด

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงจิรนันท์ หมวดสันเทียะ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงชนัญญา เทียนทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงชาลิสา พิศเพ็ง

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ สมัญญา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงปยฉัตร สุริยกานนท์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงแพรวา เวียงหฤทัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงสุญาณี ปนศิริ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายปติพัฒน์ แวงดงบัง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงนัชชา สนิทศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงปุณยาพร เทียนเจษฎา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงพิยดา พลทา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงภัทรชนก คงนันทะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๔ / ๑๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงมะลิฉัตร สุขบรรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวาริษา คตมรคา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงศศิประภา โภคสูงเนิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงกรองทอง ชำนิพันธ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ ทังประโคน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงประโคน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงชิดชนก รักขิตัง

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงณัฐริกา วันศุกร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงณิชาภัทร พิมพ์เขต

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงทววีพร แย้มวิเศษ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงนพมาศ อาญาเมือง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงนภัสรา เย็นเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงนริศรา พัธนาเสวี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงภัทรสุดา จีนเกิด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงลลิภัทร วิเศษทรัพย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงอภิญญา จุตตาหงษ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอรัญญา นาคินชาติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายยุทธนา สาธร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายศรศักดิ

์

สิงห์ทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงธารารัตน์ สนทนา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ หงษ์ษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงพรนภัส เจ๊กเหล็ก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงภัทราวดี ศรีสุรินทร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงมณีวรรณ แพขุนทด

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงศิรดา ขุนนอก

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงศุภนันท์ จันทร์โพนงาม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุพัชชา เอียมฉาย

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงเกณิกา ชืนจิต

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงกฤตธีรา สิงห์ทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกัญญาภัค พยัคฆา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๐ เด็กหญิงกาญจนาพร อาวรกูล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ คณิตรุ่งเรือง

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงนิภาพร ศิริโท

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงศิริวรรณ คงเปนนิจ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงอรทัย ทิศกระโทก

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๕ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธีรเดช ดีด้วยชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงกัลย์สุดา หมันตลุง

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุขเพ็ชร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงฉัตรชนก จันทร์คง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงณัฐฐิญา ศิริวานิชย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงนันท์ธิชา ปนทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงเพชรลดา ฉิมมาลี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุธิดา สิงห์ทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงอรุณทิตยา รัวประโคน

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายกิตติพัทธ์ คำเกิด

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายภูริช ด่านกระโทก

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีมะเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทะมน

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงปาริชาติ ยมนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงพิชชากร แก้วสอาด

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงอารีญา แมลงทับ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงนิษิตา สิงห์ทอง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงกนกพร โชคนภเกตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงภณิตา ทองแดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงภัทราพร สิงห์ทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงศิริเพชร สันทาลุนัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงโอปอ อินทร์กลาง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงพรทิพย์ อารมรัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายการัณยภาส เกิดนาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายคมสัน สวนสวรรค์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายธนกฤต อิงแอบ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายพรหมมินทร์ อ่อนศรี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายภูริณัฐ คงทวี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายสุทธิภัทร แทนคำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงกิตติยา ชอบงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงเกศริน ฉิมบุหลัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงแก้วตา อารัมย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงทิฆัมพร ดีด้วยชาติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงนิสิตา สามารถ

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายฑิปปกรณ์ ทาเงิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายปณิธาน คงพลปาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายพีรภพ งามธงไชย

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายวรปรัชญ์ พรมธิดา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงณัฐชา กองศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงทัตทิชา คำสันเทียะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงนันทวัน คิดการ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงปวีณา ศรีผักแว่น

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงพฤกษา เผือนโชติ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงภัทรวดี นาคินชาติ

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงเมธินี เฮียงกูล

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงวรนิษฐา นกเอียง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงศิรินทรา พิมพกรรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงอธิชา ณะรังศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายฐิติพงษ์ บุตรไทย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงภูริชญา นานาวัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงอภิสมัย ใสงาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายนิรัติศัย ทองคำดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุรีพร สายชัยภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงอรวรา ช่างเกวียน

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงลัดดา ทรงบรรพต

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุมาลี สุขสมาน

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายพิพัฒน์ ฝายกลาง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงทักษญภรณ์ เกษรนวล

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงปนรัตน์ ปราบภัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงอรุณทิพย์ วิจิตรศักดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงกรกมล ไทยยินดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงชฎาธาร มาประจวบ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๗
นางสาวธันย์ชนก แสมรัมย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๘
นายปวริศ ศิริพัฒน์ถาวร

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๗๙
นางสาวชลธิชา แถวโสภา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๐
นางสาวพัณณิตา แอนรัมย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๑
นายกฤติพงศ์ คงนันทะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๒
นายปกปอง ธรรมารุ่งเรือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๓ นางสาวธัญญาลักษณ์
เชิดฉาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๔
นางสาวธิติสุดา อรชุน

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๕
นางสาวชนิตา วงษาเศก

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๖
นางสาวธารารัตน์ แสงเหม่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๗
นางสาวพลอยไพลิน ห่อเทพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๘
นางสาวพาทินธิดา แก่นคำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๘๙
นางสาวรัตติกาล นวลศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๐
นางสาววรรณพร ฉิมพลีพันธุ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๑
นางสาวอมรรัตน์ เสาวพันธ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๒
นางสาวอัจฉรา อารีรัมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๓
นายชูเกียรติ สรงสระ

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๔
นางสาวธีร์วรา ศิริเนาว์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๕
นางสาวพรพรรณ ฉิมกูล

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๖
นายศิรวิทย์ เทียนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๗
นางสาววิชชุดา ชัยเสนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๘
นางสาวกนกนันท์ พรรษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๕๙๙
นางสาววรรณิศา ครำทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๐
นางสาวนริศรา วิจิตรศักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๑
นางสาวสรัลรัตน์ จัตุกูล

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๒
นางสาวชลธิชา อรุณศรี

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ แผลงศร

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๔
นางสาวปนัดดา พหุนันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๕
นางสาวศุภิสรา หอยสังข์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๖
นางสาวกัญญารัตน์ โพธิจักร

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๗ เด็กหญิงฑีฆายุก์พรรณ
สอาด

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๘
นางสาวธิดาวรรณ บุญรอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๐๙
นางสาวนันท์นภัส อ่อนซาผิว

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๐
นางสาวภัทรชนิดา คงนันทะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงอภิญญา เพียรสันเทียะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๒
นางสาวชนิดา เสมอภาพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๓
นายอชิระ ร่วมชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายศุภกิจ โตกูล

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๕
นางสาวปรางค์ทิพย์ กองศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๖
นางสาวชิดชนก สุขเกษม

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๗
นางสาวอรพินทร์ จันทร์จำเริญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๘
นางสาวกฤษณา จีนโน

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๑๙
นางสาวจันจิรา บุญรอดดวง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๐
นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๑
นางสาวดวงใจ แย้มประโคน

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงโยศิตา โกเมน

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๓
นางสาวธัญญารัตน์ กำพุดเชือ

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๔
นางสาวสุภาภรณ์ ละเอียด

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๕
นางสาวพิชญาภา วุฒิวิทยาพล

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๖
นางสาวมณธิชา มาตาชาติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๗
นางสาวมิงมณี

่

จีนปรีชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๘
นางสาวธนภรณ์ ปุนประโคน

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนางรอง วัดร่องมันเทศ  

บร ๔๖๖๐/๐๖๒๙
นางสาวบุญกอง เปาะสระเกษ

๒๗/๑๐/๒๕๒๑

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๐
นางสาวอาฐิติยา บุดดาสิม

๒๐/๑๑/๒๕๓๑

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๑
นางวรรณภา คามวาสี

๒๘/๑๒/๒๕๓๐

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๒
นางสาวศลิษา สว่างวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๓๑

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๓
นางสาวจิราพร พิมพ์เบ้าธรรม

๒๗/๐๕/๒๕๓๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๔
นางสาวมนัสนันท์ ชัยพล

๑๑/๐๖/๒๕๒๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๕
นางสาววริศรา เข็มบุปผา

๑๐/๐๕/๒๕๓๒

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๖
นางสาวเกตวลี ภิรมย์ชาติ

๑๒/๐๙/๒๕๓๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๗
นางสาวสุวิมล สมเจตนา

๐๖/๐๓/๒๕๓๖

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๘
นายฉัตรชัย จันทะรส

๑๔/๐๙/๒๕๒๕

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๓๙
นายอภิชัย ปานวรนุช

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๐
นายชินพันธ์ ด่านกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๓๓

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๑
นายไพรัตน์ สีทองหลาง

๑๐/๑๑/๒๕๑๔

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๒
นายวีระพงษ์ วัจนา

๒๘/๑๒/๒๕๒๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๓
นายจตุรงค์ บุญส่ง

๒๕/๑๒/๒๕๑๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๔
นายสุทัศน์ ย่องไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๒๓

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๕
นายณัฐธรณ์ อนุวัฒน์วรคุณ

๐๙/๐๘/๒๕๒๖

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๖
นายณรงค์ แก้วละมัย

๐๘/๑๐/๒๕๓๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๗
นายมานพ กิตติ

๐๘/๐๗/๒๕๓๗

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๘
นายณัฐพล วิริโยฬาร

๐๑/๐๑/๒๕๓๖

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๔๙
นายวัชระ ดวงนิล

๐๘/๐๗/๒๕๓๑

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๐
นายวุฒิชัย อาจมี

๒๐/๐๖/๒๕๓๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๑
นายสนัน

่

วังนาค
๐๑/๐๑/๒๔๙๔

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๒
นายปุณณรัตน์ บุญเริก

๑๘/๐๖/๒๕๒๒

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๓
นายวิทยา ศรีพรหม

๐๖/๑๑/๒๕๒๕

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๔
นายจักรวาล อนันต์นิล

๐๑/๑๑/๒๕๓๐

วัดกลาง วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๕
นายพยัคฆ์ สิงห์ห้างหว้า

๐๔/๐๓/๒๕๓๖

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๖
นายชัยวัฒน์ เทพคำ

๑๒/๐๓/๒๕๐๕

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๗
นายสุรศักดิ

์

ประดิษฐ์วงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๒๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๘
นายธนพล จันทราวราสรรค์

๒๖/๐๒/๒๕๓๙

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๕๙
นายวีระวัฒน์ คำภูเงิน

๓๐/๐๗/๒๕๓๙

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๐
นายบรมกานต์ โพธิไข

์

๑๖/๑๒/๒๕๒๗

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๑
นายอำนาจ โกยชัย

๐๕/๐๖/๒๕๓๓

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๒
นายไกรฤทธิ

์

สายเมฆ

๒๔/๑๒/๒๕๓๗

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๓
นายสุริยันต์ คำโพนทัน

๐๒/๐๘/๒๕๓๓

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๔
นายกฤษดา สงครามศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๓๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๕
นายรังสิทธิ

์

โสมกุล
๐๗/๐๗/๒๕๒๔

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๖
นายลับ วงศ์ศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๐๖

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๗
นายวีรนารถ แปลงไลย์

๒๙/๑๒/๒๕๑๔

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๘
นายนรากร มิลานันท์

๐๑/๐๘/๒๕๓๐
วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๖๙
นายวรุฒ พันสด

๓๑/๐๕/๒๕๓๒

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๐
นายสนทยา ชิดพรมราช

๒๘/๐๔/๒๕๒๕

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๑
นายอรรถเดช เกตุแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๒๐

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๒
นายประเสริฐศักดิ

์

อุดมดัน
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๓
นายสถาพร แดนดี

๓๐/๐๕/๒๕๓๕

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๔
นายยุทธนา แรมกระโทก

๐๕/๑๐/๒๕๒๙

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๕
นายวันชัย พิกุลศรี

๒๖/๐๗/๒๕๑๙

วัดกลาง วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๖
นายธีรภาพ นาราช

๑๑/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกตะโก วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๗
นางสาวรัชนี ม่านทอง

๒๓/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายอนุวัฒน์ โนทัง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายเอกรัตน์ เบิกบาน

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงหญิงวิชุดา จิบจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงภควดี ชูชาติเชือ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงพรธิดา เสาวพันธ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงจินดามณี มะลิวรรณ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงญานิล สมรวย

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงนิธี จินพละ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๖
นางสาวพรทิพย์ ลุ่ยพงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดาวเหนือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๘
นางสาวณัฐกานต์ สัชชานนท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๘๙
นางสาวสุดารัตน์ พลเพ็ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๐
นางสาวสุวิมล สุขไทยรัมย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๑
นางสาวสุภัสนัน สวัสดิพูน

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๒
นางสาวสุกัญญา แก้วสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๓
นางสาวนิจฉรา คำนัน

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๔
นางสาวนิสรากร เนตร์ดำกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๕
นางสาวกัญญารัตน์ ทองปอ

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๖
นายเจษฎาภรณ์ ประประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๗
นายวัชระพล ศรีวงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ วัดตาไก้พลวง  

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๘
นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๖๙๙
นางสาวอริสา พรมมินย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๐
นางสาวอาทิตยา สิงหานุวัฒน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๑
นางสาวกลมลักษณ์ ศิริพล

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๒
นางสาวอิศราพร สำอาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ คงพลปาน

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิมพ์ขนิษฐ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุไต้ทอน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงชาลิสา บุญสร้อย

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงศศิธร มีมุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายมาโนชญ์ จันทร์ทาทับ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พิทักษ์กูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงปวีณา พวงมาลี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงเปรมฤทัย สอวิหค

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงกชกร สมุทร

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงเกศิณี ขุมทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงคณิตสร พลประสิทธิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงจุฑามาศ แพทย์ไชโย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงชนาภัทร ละเอียด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงชลดา สนทนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงทิพบุปผา สุไต้ทอน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงนิรมล จ้อยเอกา

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ สังข์สุขศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงปยพร นาอิน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงปุณญาพร เข็มบุบผา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงพลอยรุ้ง ทองทำกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทร์กระจ่าง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงดวงเดือน เต็งวิเศษ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงรุ่งอรุณ สายแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงอารีญา โยมรัมย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนำทิพย์ พินิจพันธุ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน โกเมน

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงมาริสา ลึกกลาง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายชนัชญ์ทิชา ชาญชาติ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายเดช เสาเคหา

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายสิทธิโชค ด้วงช้าง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ แพร่งสุวรรณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงสุปราณี สุภาษิต

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๖
นางสาวธัญญรัตน์ คำด้วง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๗
นางสาวยุวดี พันนิล

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๘
นางสาวรักชนก จอยเอกา

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๓๙
นางสาวศัลยา ดีด้วยชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุกัญญา ทองทำกิจ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๑
นางสาวนันท์นภัส คงพลปาน

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๒
นางสาวพรพรรณ แซ่ตัง

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๓
นางสาววรรณภา แก่นกล้า

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๔
นายจักรี บุญประสาท

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๕
นางสาวปาริชาติ โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๖
นางสาววรรณิษา ทับศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๗
นางสาวอรุณี เข็มบุบผา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๘
นางสาวปยะดา ทะดวงสอน

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๔๙
นางสาวกนกนิภา เซ็นปกธงชัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๐
นางสาวสุภาภรณ์ มาเหง่า

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๑
นางสาวนลนีย์ ขันศรีมนต์

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๒
นางสาวอภิญญา ล้อมไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๓
นางสาวสมฤดี เอียมสำอางค์

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๔
นายภาณุวัฒน์ โสภากูล

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๕
นายวิทยา นาคีสังข์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๖
นางสาวจิตติมา มีถม

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๗
นางสาวณิชาธร อวนปอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๘
นางสาวศิรัญญา คงพลปาน

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๕๙
นางสาวสุนิตา ราชแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๐
นางสาวกัลนิกา สอนเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๑
นางสาวธินัทดา นาแพง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๒
นางสาวจิญห์นิภา ล้อมไธสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๓
นางสาวอารียา เรืองวารี

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๔
นายฉัตรชัย สุขทองหลาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๕
นางสาวมณีรัตน์ กลัดจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๖
นางสาวศิริลญา พงษ์ษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๗
นางสาวอลีนา กันนารัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๘
นางสาวศิริลักษณ์ ลอยทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๖๙
นางสาวสาวิตรี พินาจภัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๐
นางสาวบุญญา นันกระโทก

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๑
นางสาวภาวินี ปนทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๒
นางสาววรนุช แดงชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๓
นางสาวไพรรินทร์ พันนิล

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๔
นางสาวกรกมล วงศ์คำจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๕
นายธนาวุฒิ เอการัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๖
นางสาวธัญลักษณ์ อินสำราญ

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๗
นายสิทธิศักดิ

์

สุขหนองโปง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๘
นางสาววนิดา นิลสนธิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๗๙
นางสาวจันทรัตน์ ลอยรัตน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๐
นางสาวชัญญา จำปาบุรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๑
นางสาวมณีเกศ วันลักษณ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๒
นางสาวอภิญญา โกเลือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๓
นายปณกรณ์ ภิรมย์ภักดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๔
นางสาวอรนิดา กำเนิดจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๕
นางสาวอรัญญา คมกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๖
นางสาวรำพึง ดีด้วยชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๗
นายปรัชญานนท์ ปริโต

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๘
นางสาวนิตยา เข็มบุบผา

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๘๙
นางสาววาสนา สงกูล

๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๐
นางสาวจันทร์แรม กลับจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๑
นางสาวสุนิสา พิมพ์อักษร

๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๒
นางสาวลาวดี โสมวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๓
นายนัฐพล นาคส้มปอย

๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๔
นางสาวสุภาพร ศรีชำนิ

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๕
นางสาวมุตธิตา ราชแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงหวิทยาคม วัดโพธิคงคา

์

 

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงตติยา พูนสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี วัดโคกยาง  

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายมงคล ทองสุภะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงบุญพิทักษ์ หาญจะบก

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงบุษราคัม ประสิทธิกูล

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงไพลิน พิรมนาจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๑
นางลำยวน ดีสวัสดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๒
นายพันศักดิ

์

พันพิทักษ์
๑๙/๑๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา วัดแท่นบัลลังก์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๓
นางการุณา นาคินชาติ

๑๒/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๔
นางศิริลักษณ์ ชุมนุมดวง

๑๒/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเสลาโสรง วัดพรหมนิมิต  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายวนัสบดี เจียมผักแว่น

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วกูล

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงประภาสิริ โชจิงหรีด

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงอารยา ศิลาวุธ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายพีรภัทร เคนนันท์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงภัทรธิดา แสงทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายวิวัฒน์ เจียมผักแว่น

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายภูวทัศน์ พุ่มพะยอม

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายอัษฎาวุธ นุชผักแว่น

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงวราพร เคนโคกกรวด

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงสุพัชชา กำโพธิชา

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงปณิตา พุธชุมแสง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงนิลาวันณ์ แสนเดช

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงนริศรา แทนผักแว่น

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงอานิสา บุตรภาชี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกมะค่า วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๐
นางสาวอัญชลี จันทร์สา

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชาคริต อาญาเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงหงส์ฤดี บุญทูล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงอรนิชา กองคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงมิเชล อีเวอร์เซ่น

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุนันทา ทองมุกดา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงปณิดา สิงห์โตทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ใจปน

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๘
นายณัฐวุฒิ สุขสำราญ

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๒๙
นางสาวอาทิติยา พิพ่วนนอก

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๐
นายจีรพันธ์ เพลินพร้อม

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๑
นางสาวสุนีย์ สีสนมาก

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๒
นางสาวนภัสวรรณ ดวงจุด

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๓
นางสาวพนิตา ผาท้าย

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๔
นายอัศราวุฒิ พุทธิชาติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๕
นางสาวเพ็ญนภา พุทธิชาติ

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๖
นางสาวปนัดดา เอบประโคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๗
นางสาวศันสนีย์ ศรีสมศักดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๘
นางสาวนำทิพย์ พาชู

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาวกษมา สังขรักษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวญาณิศา ปกเคทาติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๑
นางสาวญาสุมินทร์ ไกรพงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๒
นางสาวฐิติมา ใจตรง

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๓
นางสาวเพชรลัดดา มีศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๔
นางสาวสุมาลี ทะขุ่ย

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๕
นางสาววิภาวรรณ สง่าเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๖
นางสาวฉันทิกา ศรีภูวงศ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๗
นายบุญธรรม เชิดชู

๒๔/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 วัดกลาง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงกุลิสลา นูนประโคน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ อ่อนศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงศศิธร ทองพระพักตร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงสุชาดา สุขกลำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขยายวงศ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ วรรณโพธิกลาง

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงอริษา บิดสูงเนิน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายฐานันดร สดนางรอง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงนันทกานต์ พรมพิทักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๗ เด็กหญิงประกายดาว วันศุกร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงรวิวรรณ ธิชาชาติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์ประโคน

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุธิตา แมลงทับ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงสุพรรษา ปรางประโคน

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงอภัสรา อยู่จงดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายอนุรักษ์ แซ่ลิม

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงชนนกานต์ ภมมารักษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงนพรัตน์ ใหญ่โต

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงวรินยุพา สุขสบาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงวิมวิภา ขยันนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงอภิสรา หมู่กระโทก

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงอาภากร บุตรไทย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงวรัญญา สาระปญญา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายเรืองวิทย์ เพชรชาติเชือ

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ลีธีรพันธ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายธนวรรธน์ มหันตะ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายธีรภัทร พูนสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายยงยุทธ เห็นชือ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายวสันต์ สุขสบาย

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายศุภชัย บรมนาถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายสิรวิชญ์ รอดจากเข็ญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงกชนิภา สล่าปน

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๐ เด็กหญิงกฤติยากรณ์ นวลมิตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงจุราพร ดอนแก้ภู่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงณัฐธิดา วุฒิวงค์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุนา

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ มนุษย์ชาติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงพัชรีวงค์ หมืนโสม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงมณฑิรา รุ่นแรก

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงรุ่งทิวา เกิดกาหลง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงวรรณภา อุ่นลอย

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ รอดอารีย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงศศิวรรณ บุญประดับ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุราราษฎร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงสายฝน โกยชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงสุธารัตน์ แสงตะวัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสุธาสินี ทิดทองดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสรัญญา แพนดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงห์มนต์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงอรัญญา แพนดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร พะวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๘๙๙
นางสาวจิราพร กุลดร

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๐
นางสาวสุกันยา สองสาย

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๑
นางสาวไพลิน สันกระโทก

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๒
นายฉัตรมงคล อ้วนสมบูรณ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๓
นายธนากร เสาวพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๔
นายธนะเกียรติ สุนทรกูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๕
นางสาวทิฆัมพร ละเอียด

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๖
นางสาวตรีนุช คงผอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๗
นางสาวถนอมวรรณ มุ่งคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๘
นางสาวทวิภรณ์ ขวัญเมือง

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๐๙
นางสาวธัญพิชชา บุญประดับ

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๐
นางสาวรัชนีกร หาญยิง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๑
นางสาวศรัณย์พร นาคนางรอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๒
นายธีรภัทร อยู่แท้กูล

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๓
นางสาวพนิดา มาตขาว

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๔
นางสาวสุนิสา วิเศษ

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๕
นางสาวกัลญา มะลิวรรณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๖
นางสาวเฌอมาลย์ บุญประดับ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๗
นางสาวมาลิสา โสดลำ

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๘
นายไกรสร เจนประโคน

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๑๙
นางสาวบุษยรัตน์ ขวัญเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๐
นางสาวพรทิพา สัตย์รัมย์

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๑
นายสิปปกร สอนบุญทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๒
นางสาวอรภา ศิริวรรณ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๓
นางสาวกมลรัตน์  ฉิมพาลี

๐๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๔
นางธนัชพร  ใจกล้า

๐๘/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๕
นางสาวพิชญ์สิชา  ทองคำ

๐๕/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๖
นางมนัญชยา  แกกูล

๐๔/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๗
นางสาววัชรี  อาภรณ์พงษ์

๒๘/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๘
นางวารี  อบกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๒๐
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๒๙
นางวิพัตรา  เทียนวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๐
นางศิวารัตน์   วงศ์อำมาตย์

๐๒/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๑
นายสุทธิพงษ์   กองศิริ

๐๕/๐๖/๒๕๐๕
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๒
นายไสว อุทุม

๒๔/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม วัดใหม่เรไรทอง  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงเยาวเรศ พุทธจร

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)

วัดบ้านถนน  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๔
นางนางสุจิตรา อุดม

๐๕/๐๖/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านนิคมเขต วัดหนองไทร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๗ / ๑๓๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายภานุพงษ์ ปราบภัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงรวีวรรณ กองศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงกนกกร เพชรกูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุภัสรา สำรวจวงค์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงดวงฤทัย ปราบภัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๐
นางสาวจิราพร กองศักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปญจคามคุรุสรรค์)

วัดหนองไทร  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขานพรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายจิรวรรธน์ สุระสุข

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายชัยธวัช สุวรรณหงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงมนภรณ์ วิเศษทรัพย์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ อยู่จงดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงณัฐพร ชตานนท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงทิพวรรณ รักตระกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายธีรภัทร บำรุงกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายภานุวัฒน์ รัจรัญ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงฐานะมาศ ทองจัตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายสุธี น้อยตรีมูล

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๒
นางสาวอรัญญา เพชรกระโทก

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายมงคล จันทิมา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ด่านกระโทก

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๕
นางสาวณัชชา อาจเอือม

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงภัทรวดี ศิริโชติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงนันทิชา คำคล้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงแสงทอง ร่วมกูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวสุพรรษา เพ็ชรแสง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำไหล วัดนำไหล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงสุดาภัทร ศรีชุมแสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายเทพกร เลือดกุมภา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายบุญถึง ชมชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงญาณิศา ทับแมลง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญภักดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายณภัทร พิมพฺ์กลาง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายสุทัศน์ ขุนนาคพะเนาว์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายธวัชชัย จิกจักร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายชัยชนะ สังข์สนิท

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายธีรณัฐ วงษาวิเศษ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายอนุสรณ์ เสาวโร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงรัชนีกร มากชุมแสง

๒๕/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงสุกัลยา รัดทำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชุมกร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงลลิตวดี นัยทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๕
นายสมบัติ สว่างชาติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงสุรีย์พร พูนวิลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายโศภณ คงกะโฮ่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงศุภิญญา ชำนาญไถ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ปราบสกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)

วัดศรัทธาชุมพล  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายอนุรักษ์ แขรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายชนะเดช สวัสดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงภัชราภา บริสุทธิศิลป

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงอรนภา ปราบสกุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงธนาภรณ์ โสกูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ จามชาติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงนำฝน ธรรมโสม

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงธิติมา ม่วงรัศมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงอาทิตยา อินผลสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงศศิประภา พรมรุกชาติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายอานนท์ บุญประสาท

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายชินบัญชร เพ็ชรผึง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายสุริยา ลัดดาไสวย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงสุพิชญา มาระทัด

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงธิดาวรรณ รุ่งโรจน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงเกตกนก บุญภักดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ ปุมสันเทียะ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายอรรถพล ปราบสกุล

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พวงมาลี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายกิติภพ จันทนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุก วัดสันติธรรมาวาส  

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงปาริชาติ พิมพ์อักษร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงวราลักษณ์ ภักดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงสิริรักษ์ ชัยมะเริง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงณัฐชา คงเปนนิจ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงภูษิตา กาบทุม

๓๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๒๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงอภัสรา เฝาหนองดู่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงอนิตา ชุมนุมชาติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงรพีพรรณ ศิริสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงศศิชา อดุลย์ศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ ร่วมกูล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ภักดี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จามชาติ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงญาณิศา ผิวผ่อง

๒๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๓
นางสาวธัญณิชา พรหมบุตร 

๒๒/๐๒/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

วัดบ้านหนองกกโคกกระสัง

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงสุภัสสร สิงห์สถิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงเกสิรา บุญรอด

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงทวีภรณ์ กิจสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงปยะนุช อาสากูล

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ หอยสังข์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายตะวัน กำจอน

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๐
นางสาวญานิศา มีภักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๑
นางสาวเปรมฤทัย อังกาบเพ็ชร

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๒
นางสาวศิริลักษณ์ กรมกระโทก

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๓
นางสาวนารีรัตน์ ซือตรง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๔
นางสาวนิตยา ทิพย์อักษร

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๕
นางสาวสุธาดา เกือกระโทก

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๖
นางสาวอทิตยาณ์ ตู่กระโทก

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๗
นางสาวญาณี ประสิทธิกูล

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๘
นางสาวปยะมาศ อันดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๒๙
นางสาวพัชรี บุญกองชาติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๐
นางสาวรุ่งทิวา พึงประสพ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๑
นางสาวอนุสญา ขำวงค์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๒
นายธงชัย ดำเอียมดี

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๓
นายวันเฉลิม ทิพย์โภชน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๔
นางสาวกรรณิการ์ เรืองศรีชาติ

๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๕
นางสาวกฤตยา นราวงค์

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๖
นางสาวลูกนำ ยงยุทธ

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๗
นางสาววรรณวิภา ทองคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๘
นางสาวปวีณา สวัสดิพูน

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๓๙
นางสาวสิทธิพร วาสเกษม

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๐
นางสาวอุมาพร ทิพย์อักษร

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม วัดมะค่ากระสังข์  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงปวีณา ยาทองทิพย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงปยาพัชร พุดนา

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายธนภัทร มาลาศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายพัฒนชาติ พันทะราบขวา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงประภาภรณ์ แก้วคำใต้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงนำฝน อุทุมพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงชลธิชา แก้วตา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายธีระ หมินดอน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงผกามาศ ทิพย์เลิศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๐
นางสาวพีรดา สมบุรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๑
นายทักษิณ ประทาสี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๒
นางสาวศิริรัตนา แก้วกล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๓
นางสาวชุติกาญจน์ สังขวิสุทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๔
นางสาวโชติรส พิเนตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนธารทองพิทยาคม วัดสุภโสภณ  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๕
นางสาวรสสุคลธ์ ชัยรส

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๖
นางสาวอัญชลีกร วัฒนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๗
นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมธุระ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๘
นายนนทวัฒน์ บุญเพ็ญ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๕๙
นางสาวรัติยา อินทร์นอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๐
นางสาวรัตนวลี สะอิงรัมย์

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๑
นางสาวสุภาวิมล คำพิมล

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๒
นายพรศ์ศิริ สว่างศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๓
นางสาวจริยา เผือกพูล

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวแพรพลอย ทนนุบล

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๕
นางสาวดวงฤดี สมพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๖
นางสาวสุพรรณษา โพธิละเดา

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๗
นางสาวพิมพ์ชนก อุเบจิตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๘
นายกมลภู สวาทรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๖๙
นางสาวนัฐริกา ยอดสระ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๐
นางสาวการันตรี วิเศษนคร

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๑
นางสาวฐิติมา ไชยพันโท

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๒
นางสาวประภาศิริ บุญเลียบ

๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๓
นายวันนา นาราช

๑๕/๐๕/๒๕๐๕

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๔
นางสาวกิตติยา วังท่า

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนลำปลายมาศ วัดกระทิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงชนันท์ดา ราชาภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงดาวฝน นามเสนา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๗
นางสาวศรินยา สิมาจารย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา ขำเจริญวงค์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สำรวมรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ วิเศษดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายกิตติกรณ์ มุ่งดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายพีรพล เสือคำราม

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ผ่องพูน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๔
นายอรรถพงศ์ สมศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๕
นายภัทรพงศ์ สำรวมรัมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๖
นายชาญชัย ชาญเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนตลาดโพธิพิทยาคม

์

วัดแจ้งตลาดโพธิ

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๗
นายสายทอง พนมผา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๘
นางสาวลักษณพร พรมชาติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๘๙
นางสาวกัญญารัตน์ เมืองแพน

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๐
นางสาวชฎารัตน์ สุขรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๑
นายกิตติศักดิ

์

ซอยรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๒
นางสาวนุชณีย์ ตลาดเงิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๓
นางสาวนารินทร์ ยงทองหลาง

๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๔
นางประภาพร แดงงาม

๐๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง วัดอิสาณทะเมนชัย  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายนวพล คำเอียม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา วัดหนองกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายภัทญะ ชะนะมาน

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายสมพงศ์ โกเลือน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายอนุชา อุดทาชาติ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงขนิษฐา สาโรจน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงลลิตา เทียบคำ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงวรรณิดา กระชูรัมย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงอรอนงค์ ไชยแสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงชมลวรรณ ชาญชาติ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงวิจิตรา โกเลือน

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ แสงเพชร

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ เนียมคชบาล

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงขวัญฤดี ยศแก้วกอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงสุทธิดา ริวกระโทก

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงปาริชาติ ขันธเดช

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงตะวันฉาย เชือพรม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงทิพย์วิมล ศรีประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงพรสุดา ลำพันธ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายพงศกร ประสพพงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ วัดจินดาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงเขมิกา ไชยสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๕ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โสดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงมะลิวัลย์ มิงขวัญ

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงโสรยา ซาไทสง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงเกศสุดา กิงวงศา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๑๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วิจิตรศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวิไลพร จอนดอน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงปภัสรา อมรกุล

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงปวรวรรณ ขวดแก้ว

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงสโรชา ใจมัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงโสภิตา กรอกกระโทก

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงพรนภา อาญาเมือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงณัฐนรี เนืองนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงจิรสุดา แซ่พู

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงพรรวิษา เพ็งพนิจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงกัลญารัตน์ สารัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงสกุลรัฐ ทรายทะเล

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา วัดสีชวา  

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงกัลยาณี พูนเจดีย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายจักรินทร์ รัตนนท์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงจุฬารักษ์ วิเศษสัตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายชาวดล นาตะสุต

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา เสนาศ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงธัญยพร เข็มขาว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายนันทนาคร ภูจอม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายบริบูรณ์ พิมพ์เชือ

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายบูรพา เกตุชาติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงพิขขาพร อดีตรัมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มุลิจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายศุภวัฒน์ แปนนางรอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายสุรชัย ขะเรรัมย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๔
เด็กหญิงอดิภา อักษรเสือ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๕
เด็กหญิงกัลยกร เทียนวรรณ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงกิงกานต์

่

วงค์ฝน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงธนัญญา ไกรแจ่ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงสุวรรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงสุจิตตรา พรมนาถ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงกฤติมา รินอำภา

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขวิเศษ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงอินทิรา มาศจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงเบญญาภา กองเกิด

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงกชกร ซุยรัมย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงกนกกร วิเศษนคร

๑๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงดารากรณ์ วิเศษสัตย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงธนวรรณ แปนนางรอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายธนากร น้อยวิมล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายนพรัตน์ สวัสดีลาภา

๑๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงนำผึง

้

เทียนวรรณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๑
เด็กชายปฎิภาณ สมปญญา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สุขวิบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงปณฑิตา บ่อไทย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงปาริชาต เกตุชาติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๕
เด็กหญิงภณิดา ภุ่มพันธ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงยุวดี จำนงมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงวิทิตา กกไธสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงสิริยุพา มีดวงจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงสุณิสา แซ่กระโทก

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'
วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงอลิสรา เกตุชาติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญอำนวย

๑๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านยาง ' คุรุราษฎร์รังสรรค์'

วัดโพธิย่อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงจิราวรรณ สายรัมย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายธนกฤต ศักดิสุทิพย์

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายธัญเทพ สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สายรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงรดามณี เพ็ญศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สอนปราบ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงวิภารัตน์ งามดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

บร ๔๖๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงอินทุอร พรมแสน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดสระสีเหลียม

่ ่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๐
นางสาวกัลยากร แปนนางรอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงทรงอัปสร สอนดีด

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงปุณยากร สายศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงปรีณาภา สายศ

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงมุทิตา งามเนตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงอมินตา เสือซ่อนพงษ์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายอนุชา ฮาสูงเนิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงอัญธิกา แสนเมือง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายมงคล มันอ่วม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายขวัญชนก ร่มเย็น

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงชลธิดา ร่วมพล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๑
เด็กหญิงปาริชาติ ชนะหาญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงวิมลสิริ ลงลายชาติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยัควงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงอาจารียา บรรพลา

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๕
เด็กชายธนภัทร วงเวียน

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระสีเหลียม

่ ่

วัดหนองม่วงใหญ่  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงจิรวัฒน์ ดวงสูงเนิน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

วัดหนองจิก  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เกตุชาติ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

วัดหนองจิก  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงราณี คำภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

วัดหนองจิก  

บร ๔๖๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงอริสรา เรียงไธสง

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๐
เด็กชายสมยศ สีราพัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายเอกพล ปานยิม

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยศาลา วัดจตุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๒
นางพชร พิมพ์เชือ

้

๒๘/๐๖/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านกวางงอย วัดกวางงอย  

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงอำพร บ่มกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงณัชชา เหมภูมิ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโกรกประดู่ วัดโกรกประดู่  

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงลลนา ปลาดรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงขวัญตา นาคินชาติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงปรมาภรณ์ เซียงฉิน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงพรหมพร เสือซ่อนพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ นาศา

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๐
นายวุฒิกรณ์ ฝายพรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายศุภกร งามนวล

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา อรัญภูมิ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายอดิศร ทิวงษา

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายอนันท์ โม้สูงเนิน

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ นาคินชาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงวนัชภรณ์ สงครามรอด

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์
วัดจตุคามมัชฌิมาราม

 

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายภูผา นิติการ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายภูมิศักดิ

์

เตียงจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงรมัณยา ชินโคตร

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายสพลดนัย พิทักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายเจตริน อินทรเพชร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายอนุพงษ์ เซ็นกลาง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงวรรณวิภา มาระสา

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงศรัญญา พิทักษา

๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายศักรินทร์ สุขเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วพุฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงสุนิตา ชินพรมมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

วัดพัฒนวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงกชพรรณ ตุ้ยตะคุ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายกอบชัย ภูมิสาคู

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เคียงพิมาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงนภสร ภูมิสาคู

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๒
เด็กหญิงวราทิพย์ พลเทพธนพัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงสิริกานต์ พวงนาค

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายสุภัทรพงษ์ ทูลฉลอง

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงเขมจิรา ศรีพลมาศ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงนฤมล อินศรีเมือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงนัฐลินี สมบัติกำไร

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงปยะดา ขันหมัน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงศิรประภา บุญคำ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๐
นายนาวีชัย ช้างสาร

๓๐/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน วัดอัมพวัน  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายบูรพา โสพิน

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้วสมทอง

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงเกษฏาพร สุทธิโส

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงฉัตรวี มีแสวง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงสุนารี บานชืน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงณัฐวิภา แว่นประโคน

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงสุพพัตรา บุญเลิศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงโสรยา นาเมืองรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๔๙
เด็กหญิงสกาวเดือน มณีศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงศิริมาศ สรวญรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายนภดล มากประโคน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงอารียา มันจันทร์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงลักษมี ดูงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงรสิตา สุขบรรเทิง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดใหม่สายตะกู  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายณฏฐพล เงางาม

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงนรมน สายทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงวรรณา คุณวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงอรวรรณ ครอบแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายสมศักดิ

์

วิวาสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายสหภาพ เจือจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๑
เด็กหญิงสุกัญญา วิเศษชาติ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๒
นายณัฐวุฒิ พรมโสภา

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๓
นายรัฐนันท์ แซ่จิว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๔
นางสาวกนกพร สุขเอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๕
นางสาวชนาพร ธรรมนาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๖
นางสาวณัชชา สระทองหลาง

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๗
นางสาววัลย์ลดา โปรดประโคน

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๘
นางสาววิชิดา บุ้งทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงวิชุดา บุญแจ้ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๐
นางสาวสุทธิดา วงณรงค์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๑
นางสาวอภิณญา มะลิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๒
นายวัชพล พรมทา

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๓
นางสาวฐาปนิ พลเทพ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๔
นางสาวปุณยาพร สลาประโคน

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๕
นายโชคธนา สิมอุดร

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๖
นางสาวบุษกร คารทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๗
นางสาวสุวนันท์ สมตัว

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๘
นายทัตพงศ์ ชีกลาง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๗๙
นางสาวธัญญารัตน์ บุญชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๐
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วคำภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๑
นายนนทิวรรธน์ ไชโย

๐๗/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๒
นายมิตรชัย สิงห์วงศ์

๒๖/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๓
นายสุรศักดิ

์

สมิดรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๔
นายเทอดศักดิ

์

ชาญประโคน
๐๓/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงธัญสิริ โกรัตน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 วัดบึงเจริญ  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงศิริวิมล ยงทวี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดโคกยาง  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ พุทธรักษา

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๘
นายศุภากร ศิระทรงสกุล

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๘๙
นายทวีโชค นกนาค

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๐
นางสาวพิยดา นิพลรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๑
นางสาวสะโรชา พะนิรัมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงจันทกานต์ เหล่าศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๓
นางสาวสุภาพร ตืนเต้นดี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายศุภกิจ เรืองศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายณัฐพนธ์ แขนรัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายสุกฤตยา สุขพราม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงกานต์สินี วันไทย

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๘
นายทินกร เงางาม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงวรรณิดา พินงรัมย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายฐิติวัสส์ เหลียมดี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงกรกนก เจริญรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงนลินนิภา มะกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงสุชาดา แจ่มใส

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงอารียืรัตน์ สุยินดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ วัดคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

สาวยอด

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงศิริพร สายซอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายสนธยา พรมภัส

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงแว่นทิพย์ นามวิชา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงชุติมา บุกบุญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงอริสา วิทิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สุดาใจ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๒
นางสาวธนพร นะราชรัมย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๓
นางสาวปทิตตา กึนรัมย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)

วัดคุรุราษฎร์บำรุง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๔
นายพัชรพล นิเรืองรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายณัฐปกรณ์ อุไรพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายเดช นามโชติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ วัดแจ้งเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๗
นายอนุพงศ์ สามารถ

๓๐/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดบ้านติม  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๘
เด็กหญิงภานมาศ ตรวจมรรคา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ วัดหนองแขม  

บร ๔๖๖๐/๑๓๑๙
นายบุญญฤทธิ

์

มรรผล
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ วัดหนองแขม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงดวงขวัญ หมันยืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงสุธิพร ชินรัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม วัดหนองแขม  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๒
นางภมลพร อิติบุตรตา

๐๒/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๓
นางสาวมยุรี เกือกรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๔
นางสาวชลธิชา บูรณะ

๓๑/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๕
เด็กหญิงพรกนก หีบแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงสุพัตรา บุตรแวว

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายภูริภัทด์ สำรวมจิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๘
นางสาวจิราพร พินองรัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงกัลยาณี พ่มอุตสาห์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงธัญยภัทร สุมาตรา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงญาณิศา ก่อแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงศศิธร พวงยีโถ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงณัฐวรรณ นาเวทรัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงสุภนิดา นิมินรัมย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงปณิดา ปญญาเอก

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงปนแก้ว เตนาวงศ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงกชกร บุญกลางดอน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงกฤติยา คงชนะ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ติดใจดี

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงปฐมพร โสรักนิต

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงกนกพิชญ์ นุชาญรัมย์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงจิราพัฒน์ ติดใจดี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงมลิวัลย์ ก่อแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงสุภาพร นพรัมย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๕
นางสาวเจนจิรา คิดกล้า

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๖
นางสาวปานขวัญ สมานมาก

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๗
นางสาวรัตนา คงมี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๘
นางสาวออมทรัพย์ ประดับทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม วัดชัยชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๔๙
นางสาวพรรณภักษา ชนพิมาย

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงสุพรรณี หวังอยู่

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดพรหมรัตนาราม  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๑
นายคมเพชร ช่วยพิมาย

๑๙/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกุดโคลน วัดกุดโคลน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายนพดล แซนด์เบอร์เง่น

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายธีรเดช ยืนยง

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายอนุวัฒน์ พิลาดรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๓๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายเดชา นะรานรัมย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายวิกรม ชมสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงธิญาดา ทินปราณี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงมณีมณท์ พะนิรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงนภัสสร พะนิรัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงเสาวณีย์ ดวงไสว

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงฐายิกา บุญหล้า

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายอภิวันท์ แก้ววิสัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงญาดา กำลังรัมย์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงอภิญญา ทะนวนรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงดารินทร์ เทียงผง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงวรรณนิษา นรินรัมย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายวสุรัตน์ พะนิรัมย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายนนทพัทธ์ นะวงรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายธนากร วิชาหาร

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงกันยา พะนิรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงจรรยพร กำลังรัมย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๒
นางสาวนิภา หอมมาลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายมนต์ชัย ชายยิงเชียว

่ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สานันท์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำดวน วัดบ้านแสลงพัน  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายไวทยา ทองอินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายนภัสกร บูรณ์โสภณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายอมรจันทร์ พิชญธรรมกุล

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงพรสุมาลิน อุสาดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๗๙
นางสาวสายรัก หอมขจร

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายธีรภัทร ทอนรัมย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายธีรภัทร เนือแก้ว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงชัญญานุช กลันแย้ม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงทิชมัยภรณ์ แก้วจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงอัญนิกา นำคำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงวรรณวิสา จันทินมาธร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๖
นายพรหมมา ซาตาสุ

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๗
นางสาวปยฉัตร สุขตัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๘
นางสาวพันพสา มีลาป

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๘๙
นางสาวภาธิณี พันชนกกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๐ / ๑๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๐
นางสาวศศิกานต์ พะนัดรัมย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๑
นายสุธีมล ปญญานาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๒
นางสาวนภาทิพย์ นะรานรัมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๓
นางสาวรจนา เฉลียวฉลาด

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๔
นางสาวพิชญวดี ทีรัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๕
นางสาวสุกานดา รวมเหมาะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๖
นายฐิติพันธุ์ พินงรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๗
นางสาวนิชชนันท์ คะดีเวียง

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๘
นางสาวอินทิรา อันทะปญญา

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๓๙๙
นางสาวณัฐมล ยอดรัก

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๐
นางสาวสิราวรรณ ไชยสงค์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๑
นางสาวสุพรรษา ประคตสะคน

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนลำดวนพิทยาคม วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๒
นางสาวจินตรา แย้มงาม

๒๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๓
นางชบา อะทอยรัมย์

๐๗/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๔
นางดวงกมล กระแสโสม

๒๕/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๕
นางสาวนิตยา อุ่นพิมาย

๑๖/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๖
นางสาวปญจมาภรณ์ ทองยอน

๑๒/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๗
นางพิมพ์ประภา งามทวี

๐๕/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๘
นางสาวมณฑิตา บุญครอง

๑๗/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๐๙
นางวรรณา ทะเวชรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๐
นางสาววิลัยลักษณ์ มูลกระโทก

๒๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๑
นางสาวสิริภรณ์ สีสะอาด

๑๐/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๒
นางอรวรรณ นะวันรัมย์

๒๖/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง วัดหนองพลวง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงกัลยาณี เชียวชาญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชมสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ปานขาว
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงพรรวษา จำปาทอง

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงลีลภัส ทะยานรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงศิริวรรณ บรรดาดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงศิศิรา ซ่อนกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงอารยา คงราศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงอรพรรณ จันทิมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๒
เด็กหญิงศศิธร คำก้อน

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงมยุรี วันทาดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงชลธิชา เจริญศิริ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงอิสริยา ดาทอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา หวังทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงนาตอนงค์ พิรมรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงกณิกา ประดิษฐ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงญาดาวดี ติมอนรัมย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงสุพรรษา แถวไชยภูมิ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงอินทิรา ชินลาด

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ วัดห้วยสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๒
นางสาวกรรณิการ์ ยอดเครือ

๑๕/๐๙/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๓
นางสาวกัลยา ผ่องใส

๑๒/๐๙/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๔
นางวราภรณ์ ตนหาญ

๑๕/๐๒/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์)

วัดกัลยาณวัฒน์  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายฑีปรุตม์ สิงห์คำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๖
นางชนากานต์ ปลืมสุด

้

๒๐/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๗
นางทัศนีย์ จอมประโคน

๒๑/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๘
นายธนภัทร จอมประโคน

๑๐/๐๙/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๓๙
นายสุระ มะลิซ้อน

๑๕/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงนิตา สัตตารัมย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงชัญญานุช นกพรม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๒
นางสาวจุฑามาศ ดวนจอหอ

๑๔/๐๓/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๓
นายวัชรินทร์ เจริญรัมย์

๒๒/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๔
นายสหัสชัย อุไรรักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๕
นายอรรถพล บุตรพราว

๐๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบัวถนน วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๖
นางสาวสุมาลี พรหมโสฬส

๒๔/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านปราสาท วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงญาณภา สุขแสวง

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงอังคสิทธิ

์

ศิริสำราญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สืบมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงวิสสุตา มิตรสุราวงษ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงสุพัตรา สุขยานุดิษฐ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงเมธาวี แก้วใหญ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงชัญญานุช สุนทรัตน์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงปญญาภรณ์ ปาประโคน

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ประประโคน

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๖
นางสาวสุดารัตน์ คำสิงห์

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๗
นายกิตติพิชญ์ คำสอน

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๘
นายพงษ์ศักดิ

์

จีนประโคน
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๕๙
นางสาวธิดารัตน์ ประจงรัมย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๐
นายธีรภัทร์ โต๊ะงาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๑
นางสาวปาริฉัตร เกิดครบ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๒
นางสาวณัฐมน เรืองศักดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๓
นายไพรัช สุนันท์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๔
นางสาวขวัญจิรา สุพันธรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๕
นางสาวชุติมาพร ประเสริฐศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๖
นางสาวพานิกา เกิดใหญ่

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๗
นางสาวสุธากร จินดาศรี

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๘
นางสาวณัฐนรี สิลินทบูรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๖๙
นางสาวศิริพร สร้อยสน

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม วัดบัวถนน  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายกฤตพร อินจะนา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๑ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
เทียมเมฆ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เครือพรมมา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายสุทธิภัทร โลหากาศ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์ศิริสุข

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๕
เด็กชายกฤษฎา โยธานันท์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงสมฤทัย มะโนบาล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันนามอม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๘ เด็กชายวิลเลียม แม็กซิม

่

เด็ดซิโอ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงเขมิสรา โตสนัน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายณัฐกิตต์ แหลมศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรรณสนธิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงพรนภา สุปวน

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วการ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงเกษกนก ม่วงสำเภา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงเกษรา ไทยลือนาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงสุพัตรา ก้อนเงิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ปะลุวันรัมย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๘
นายนัดธวุฒ จวนเกาะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงกาญจนา สวาย

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๐
นายสามารถ รุ่งพิรุณ

๑๐/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง วัดโคกไม้แดง  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายกฤษกร นิรอดรัมย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงกาญจนา นิตย์ผักแว่น

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงกาญษฎา เกาแกกูล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงจุรีภรณ์ เรืองรัมย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายฐิติพงศ์ ศิริเขตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายธนัตถ์ ทองเกลียง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงชลธิดา มอญยาว

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงณัฐสุดา บุญยะบาล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงณัฐินี ตังขุนทด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงดวงพร ดวดกระโทก

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงทิพามณี สนวนรัมย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงธนัชชา ทัพโททับไทย

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงธัญชนก กลินบุหงา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงธิญาดา หัสดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงนภาธาร นนท์ศิริ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงนริษรา นามยันต์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายปยวัฒน์ หอมเทียม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายพงศกร โคสีงาม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีประโคน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงปานตา ท้าวเงิน

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๑
เด็กหญิงภัสราภรณ์ ศรีภู่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายระพีวิชญ์ วาเสนัง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงวาศิกา ลอยทาม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงศศิธร ทอนโพธิแก้ว

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงศิริพร พรวิชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงสายธาร สุขจิตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายสิทธิกร พินิจนาม

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายอนันต์ คตประโคน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงสุภาพร อาจปานกลาง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอารียา มัดทะปานัง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ สิมมาเศียร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายเจษฎา ผะกาเกศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายชนะศึก ยอดนางรอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายนภัสกร เพียพรมมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายบุญธฤทธิ

์

ลีตี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ประจักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงกมลชนก ศรีบรรเทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขจิต

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ งามทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงคณิสรา พิพวนนอก

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงทัตษพร ปาระบับ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงธนัญชนก บุญชู

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงนันท์วรี ค่อยชัยภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงวรรณา หงศิริ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงสุนิดา เสมารัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงอณิศรา โกยชัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายจารุกิตติ

์

จันทร์อยู่จริง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายณภัทร ดีโสภา

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายณัฐพร มีกำปง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายเดชา เพ็ชรศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงรินรดา เปดสกุล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายนราวิชญ์ พิเลิศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงบัณฑิตา สมสมัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงปนัดดา มีทัรพย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายพีรภาส ดิษฐ์ขุนทด

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงปาริฉัตร จิตรไธสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงพรหมพร เสียมแหลม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงเพ็ญขวัญ สวายพล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงมะปรางค์ บูรณะกิติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสุพงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงรมณีย์ วันสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงลภัสนันท์ เติมประโคน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ วันดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงวนิดา ปตตะเน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายศุภชัย เดชโคบุตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงศรัญญา ตุลานนท์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงศุภิตา สุขเผือด

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงสุชัญญา ลาวงษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงสุธาสินี ยางนอก

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงอมลิน ศรีวา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงอรัญญา เจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงอัสราภรณ์ แทนนคร

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงอิษยา โคยะทา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายพงศกร จัตวาที

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงจิรชยา พรหมโสฬส

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมืองสีดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงนภัสสร ศิริเวช

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงปญญาพร ปานชาติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงพัชรพร สังวาลรัมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงมลฤดี ทุมมี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงวรนุช วงค์หาร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงศศิณา มาลัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงอรณิชา แต๊ะอินรัมย์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงอริยา ทีมเหล็ก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายกฤษดากร หวังรักกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายภัทรดนัย อภัยศรี

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายสถาพร บุญมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงกัณทิมา สวนพฤกษา

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงจิตรวรรณ อนาถเนตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงชลธิชา นิรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงธนาภรณ์ มีดก

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงปทมน นามฝาง

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงปยาพัชร ปองแดง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงพนิดา ชัยราช

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงภัคนันท์ หลุมแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงมณฑิตา ชะนะกูล

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงสิริวรรณ วะดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงสุภาวดี สหุนิล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงอรสา หงุ่นกระโทก

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงอารยา บุตรเอก

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายพัชรพล ทิพโกมล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายภูมินทร์ มันยืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงเกสรา ใจจริงดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงฐิติมา ปานทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงณวิภา เรียมมนตรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงตวงภรณ์ สุธรรม

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๗
เด็กหญิงพุทธิดา โลกประโคน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงมาริษา เปยนขุนทด

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงรติกานต์ คนชุม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงศศินา สวนเกษ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงศศิภา รุ้งศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุกฤตา สิงหาระโท

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงอติญา ศรีโคตร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงแก้วตา ทวีโภค

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายกฤตพรต แสงใส

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายกฤษอนันต์ ศรีโคตร

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายคทาธร กันเทศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงกฤษณา คุณชืน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงกฤษณา จันทร์ศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมพร

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงขนิษฐา ปานใจนาม

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญลือ

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองเพชรกลม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงจิรารัตน์ ดวดกระโทก

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงจิรารัตน์ สิงจานุสงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงเจนิเฟอร์ เบลิคลิงเออร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงชลธิชา ใสสดศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงชลิตา จำเนียรกูล

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงเตือนใจ ขำเอนก

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๐
นางสาวเบญจมาศ แซ่ลิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทองหล่อ

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงฐิติกุล เวสสันดร

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงฐิติยา ยอดนางรอง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงนภัสสร เกษรมาลัย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายธีรภาพ ปาสาตัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงปวีณ์กร ถือสมบัติ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงพรชิตา เอ็นดู

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงพรประภา บุญแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน เตียงแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุตรภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๑ เด็กหญิงแพรวไพรินทร์
นนกระโทก

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงแพรวา ปกษี

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงมนฤทัย สมอทอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงวรรณิดา ปลายไม้

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายอรรถพล ขันขวา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงอรอนงค์ กว่างสนิท

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๗
เด็กหญิงอริสรา สานนท์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงอริสา พันธ์โภคา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๓๙
เด็กหญิงอังคณา พรมโสภิษฐ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงอาทิตยา สารสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงอินทิรา คูณกลาง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงอินทิรา อินทร์สำราญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงเอกอทิตติยา

เจิงรัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๔
นายเจตน์ธาดา เรืองรัมย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เจตบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายธาราธร อินนา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายธีรวุฒิ แปลงทัพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายสุรชัย เส็งประโคน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายอนิรุต จันทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงกนกวรรณ กางหาบุตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๑ เด็กหญิงชิดชนกชามา
จันทรสูต

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงทิพย์อาภา สุดเนตร

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงธมลวรรณ สุขศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงบุษยมาส ปองแดง

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงยุพิน มาลัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วัชระวรพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงวิจิตรา ดีผาย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ขวัญกระโทก

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงสุพัตรา แดงชาติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงสุภัทรา เนือนสกุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงสุวรรณษา ชะมาเพ็ชร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงอภัชชา อุดมสิน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายชนะศักดิ

์

แก้วกลม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายภัทรพล ดีมาก

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายรณภพ ปฏิภาณบุญนำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายวทัญู เทียงธรรม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายอภิชาติ เกีรยรัมย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายศุภวิชญ์ พิพัฒบริภัณฑ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายอนุรักษ์ เกรียรัมย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายอานนท์ ทุมโคตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เพชรกระโทก

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงกมลชนก ภาแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงจีรนันท์ เหมทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงชลิดา ด้วงประโคน

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงณัฏฐา เชือฉุน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงณิพาพร พิกุลหอม

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงน้องหนึง

่

ราษกล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงปณิตา พะเนตรรัมย์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงประภัสรา พรมวงษา

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงปาริชาติ ยอดนางรอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายไตรรงค์ ทับตรา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงพิมพ์นภา พิลาวุธ

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงศิริยากรณ์ จังอินทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงสโรชิณี พุกรัดกรุด

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงสิรินอร ศรีกิมแก้ว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงสุชญา ดวงประโคน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงเอวิตรา เสกขา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายธนพงศ์ น้อยบันฑิตย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงชลธิชา ดอกยีสุ่น

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงวีรวัลย์ เกิดศิริ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๑
เด็กหญิงอนิดา อุ่มพิมาย

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๒
นายกรกิต เกวียนโคกกรวด

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๓
นายคมสัน ฉำโสฬส

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๔
นางสาวกนกพร รู่ไธสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๕
นางสาวกฤติกา กุยลอยทาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๖
นางสาวกัญญาภัค จงโยธา

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๗
นางสาวเกศราพร ยังสนิท

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๘
นางสาวขวัญอนงค์ โสนางรอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๖๙๙
นางสาวจิราพร มินสารัมย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๐
นางสาวเจษสุดา เสาเกลียว

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๑
นายณัฐพิชัย นะคะจัด

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๒
นางสาวชลธิชา เงินงอกงาม

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๓
นางสาวญาณิศา ใจเกือ

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๔
นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๕
นางสาวดวงดารา ชนะพันธ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๖
นางสาวธิลดา กงทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๗
นางสาวนภารัตน์ ไชยศรีรัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๘
นางสาวเนตรนภา จำปา

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๐๙
นายประเวช วงษ์บุญยัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๐
นางสาวภัทรา วงศ์เพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๑
นางสาวยุภาวรรณ สมพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๒
นางสาวรสตนา ภูภาคแร่

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๓
นางสาวรัตนาภรณ์ คำพิมูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๔
นางสาววิไลพร น้อยถนอม

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๕
นางสาววิมพ์วิภา ค่อยชัยภูมิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๖
นางสาวศศิธร พิมพ์เสนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๗
นางสาวศิรินรัตน์ จิตรไธสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๘
นายอติพงษ์ วงษ์มัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๑๙
นายอรรถชัย ด้วงชำนาญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๐
นางสาวอรอนงค์ วงศ์ประมวล

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๑
นางสาวอาภัสรา สายเล็ก

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๒
นางสาวอารียา นามนาค

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๓
นางสาวอิสราพร สุขประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๔
นายสถาพร หาจัุตุรัส

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๕
นายอานนท์ ศรีสุริยาเย็น

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๖
นางสาวเกศราภรณ์ ปองแดง

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๗
นางสาวญาณิศา กัณหาชัย

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๘
นางสาวฐาปนี ทังประโคน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๒๙
นางสาวณัฐภรณ์ โยชน์ไธสง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๐
นางสาวนริศรา ยอดนางรอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๑
นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๒
นางสาวพัณณิตา อาจปานกลาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๓
นางสาวมยุรี อภัยศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๔
นางสาวรัตติยา งวดสูงเนิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๕
นางสาวศศิพิมพ์นิภา จันทรสูต

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๖
นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณหงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๗
นางสาวอารีญา เปนนวล

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๘
นางสาวอุษามณี แปนดวงเนตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๓๙
นายจักรกฤษ วอนวงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๐
นายชนะชนม์ สนหอม

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๑
นายชวิศ ชำนาญเนาว์

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๒
นายวรวิทย์ ดียิง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๓
นางสาวธิภารัตน์ ชาติมนตรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๔
นางสาวนฤมล ฉวีรัมย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๕
นางสาวปณิกา สุเสนา

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๖
นางสาวพรรณฤทัย เจียวรัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๗
นางสาวมนิษรา บริสุทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๘
นางสาวศิริลักษณ์ ยือรัมย์

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๔๙
นางสาวสิรีธร อุ้ยเหง่า

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๐
นางสาวอิงฟา แก้วผลึก

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงอิสรารัตน์ ปญญาประดิษฐ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๒
นางสาววรรณภา กำทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๓
นางสาวนัดธิชา ยอดนางรอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๔
นายภราดล นะรัยรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๕
นางสาวนภาพร จำปาร้อย

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๖
นางสาวณัฐภัทร อามัสสา

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๗
นางสาวจิราพัชร เพิมทอง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๘
นายธนวุฒิ สถวิรวงศ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงวิชุดา มลาวัลย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๐
นางสาวสุวนันท์ ปะโมณะกัง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอุมาพร พลทองมาก

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๒
นายนฤษเบศร์ เมืองสีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๓
นางสาวแนน สมเจตนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๔
นายพัฒชนะพงศ์ เปลียนไธสง

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๕
นางสาวจิรพร พลหนองหลวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๖
นางสาวธนันญา เทศยะรัตน์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๗
นางสาววิภา ดวงนิล

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๘
นางสาวณัฐกานต์ ปลัดวิเศษ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๖๙
นายพนาวัน วันเปรียงเถาว์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๐
นางสาวธิษฌามดี นนทะคำจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๑
นางสาวกรรณิการ์ เสกขา

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๒
นางสาวกิตติยาภรณ์ เข็มทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๓
นางสาวจันทิมา ทวีพันธ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๔
นางสาวปาลิดา ทองคำ

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๕
นางสาวผกามาศ หอมระหัด

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๖
นางสาวผกาวรรณ โทอรัญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๗
นายปภาวิน ปยารัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๘
นางสาวภูนิษา ผลานา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๗๙
นางสาวรินรดา ศศิวัฒนกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๐
นางสาวรินรดี ศศิวัฒนกุล

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๑
นายศุภกานต์ แก้วสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๒
นางสาวสุทัตตา ศรีกิมแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๓
นางสาวสุลิสา บรรเทา

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๔
นางสาวโสมรดา ราศรีประโคน

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๕
นางสาวอภิญญา แก้วกลม

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๖
นางสาวอรุณฉาย แสนกล้า

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๗
นางสาวอัจฉรา เสกขา

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๘
นางสาวอาจารี สีดาดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๘๙
นางสาวอาริตา นิลทองหลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๐
นางสาวอารียา แลตรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๑
นายนครินทร์ น้อยพลี

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๒
นายปาฏิโมกข์ สุภศร

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๓
นายวิทวัฒน์ คุ้มไพฑูรย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๔
นางสาวกิตติญา ทองชา

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๕
นางสาวรุจิรา ยอดเยียมแกร

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๖
นางสาววริศรา มูระคา

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๗
นางสาวศิรินญา ทองทูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๘
นางสาวสุกัญญา จ้อยหนองบัว

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๗๙๙
นางสาวเกศฺนีวรรณ เรืองคาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๐
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัศนะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๑
นางสาววิลัยลักษ์ จีนเกา

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๒
นางสาวศศิธร มาลาศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๓
นางสาวสุดารัตน์ จิตติพร

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๔
นางสาวสุริภร นุมขุนทด

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๕
นายพัชรพล ชัยชุมพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๖ นางสาวกัญญาลักษณ์
ยอดเยียมแกร

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๗
นางสาวกิตติยา สุขาบูรณ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๘
นางสาวเก็จมณี สุริยะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๐๙
นางสาวจตุพร หลวงแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๐
นางสาวเจนจิรา เจริญรัมย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๑
นางสาวชนัญญา พินิจรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๒
นางสาวชลธิชา แสนดัง

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๓
นางสาวณัฐชริตา ราศา

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๔
นางสาวภาลินี รสนำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๕
นางสาวมณีรัตน์ ชาติภูธร

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๖
นางสาวมัทธิกา พิมพ์เสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๗
นางสาวรัตนาวดี คำภูษา

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๘
นางสาวเรนัส สอยสันเทศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๑๙
นางสาววนิดา จันทร์จ้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๐
นางสาวสุพิชญา แปนชุมแสง

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๑
นางสาวเสาวลักษณ์ กิรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๒
นางสาวพัชรินทร์ ติงนางรอง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๓
นายสมบัติ พิทักษ์หมู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๔
นายอภินันท์ รุ่งเรือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๕
นางสาวณัฏฐิกา ชายประโคน

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๖
นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๗
นางสาวกัลย์นิกา ทารักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๘
นางสาวชลลดา กาลัยมณี

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๒๙
นายธีระพงษ์ เฉลิมพล

๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๐
นางสาวนำฝน จาดพิทาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๑
นางสาวเยาวเรศ คุ้มสุวรรณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๒
นางสาวสุทธิดา เสาร์ประโคน

๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๓
นายสุเมธ คำแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๔
นายคมสันต์ อินทร์แสวง

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๕
นายชินนพัฒน์ จันศิลา

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๖
นายธัญธร สุดาจันทร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๗
นายปรมินทร์ นาดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๘
นายพีระพัฒน์ งามทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๓๙
นายวันเฉลิม กลินหมุด

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๐
นายสหัสวรรษ ศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๑
นางสาวเกวลิน สุระธรรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๒
นางสาวเกษราภรณ์ นวลมิตร

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๓
นางสาวจันทิมา ศรีนพรม

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๔
นางสาวจิตราภรณ์ ชารีแสน

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๕
นางสาวจีรวรรณ ปราบหนองบัว

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๖
นางสาวณัฐธินีย์ บุญหนัก

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๗
นางสาวนวพรรณ เทียมกระโทก

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๘
นางสาวปวีณา โสละมัด

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๔๙
นางสาวปติญาภรณ์ ทศพักตร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๐
นางสาวพลอยแก้ว พิมพ์จันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๑
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกลม

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๒
นางสาววรรณษา หอมละออ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๓
นางสาววราภรณ์ ยอดนางรอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๔
นางสาววิยะดา เปนนวล

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๕
นางสาววีณา วระดล

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๖
นางสาวสุพรรษา พัดทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๗
นางสาวอาภัสรา บุตรเอก

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๘
นายบุรัสกร พาชืนใจ

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๕๙
นายปฏิวัติ จงเกษี

๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๐
นายธกฤต หอมกลิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๑
นางสาวกาญจนา ปาสาตัง

๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๒
นางสาวเกศราภรณ์ เจียมสกุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๓
นางสาวนำผึง

้

ลีตี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๔
นางสาวเบญญาภา มิงขวัญ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๕
นางสาววรรณิสา สิงห์เมืองพล

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๖
นางสาววรลักษณ์ บุญนอก

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๗
นางสาวสุนิษา ยอดเยียมแกร

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๘
นางสาวอินทิรา รองดอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๖๙
นางสาวกมลพรรณ พุทธิชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๐
นางสาวกรชนก สิงห์ธี

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๑
นางสาวกุลธิดา ณรงค์ชัย

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๒
นางสาวขวัญมงคล วงศ์เพชร

๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๓
นายดนัย สีลำดวน

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๔
นายตะวัน บุญราศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๕
นางสาวชลธิชา แสนมี

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๖
นางสาวญาดา ยอดกล้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๗
นางสาวณัฐฐินันท์ วัชระวรพันธ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๘
นางสาวณัฐนันท์ ดงงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๗๙
นางสาวณัฐมน พระสงฆ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๐
นางสาวดวงฤดี พันธุ์ชำนาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๑
นางสาวทัศนีย์ ม่อมมิตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๒
นางสาวธนัชพร นิยม

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๓
นางสาวนงนุช เจริญศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๔
นางสาวนฤมล มหาสนิทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๕
นางสาวอังศุมาลี ไมตรีประดับศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๖
นายประโพธิ

์

ศรีจันทะเนตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๗
นายพลวัต นามมนตรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๘
นางสาวนาตาลี ปานใจนาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๘๙
นางสาวนิติยา สระประโคน

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๐
นางสาวบุษรา สหุนันต์

๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๑
นายพัฒนา บุญยะบาล

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๒
นายภูรินทร์ ปนเพชร

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๓
นายวรพล วัฒนกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๔
นายวรวัฒน์ อารีเอือ

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๕
นางสาวแพรวพรรณ ตาลประดับ

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๖
นางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๗
นางสาวลลิษา กลินภิรมย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๘
นางสาววนิดา อ่อนน้อม

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๘๙๙
นางสาววรรณภา พรมแสน

๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๐
นางสาววริษฐา อุสาพรหม

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๑
นางสาวศรัญญา ทิพยาง

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๒
นางสาวศศิธร ปาหวาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๓
นางสาวศิรินภา ทิตพันธ์พงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๔
นางสาวศิวภรณ์ หงษ์วิเศษ

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๕
นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๖
นางสาวสารภี โสมศรีแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๗
นางสาวสุทธิดา สินอนัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๘
นางสาวสุนิษา จ้อยหนองบัว

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๐๙
นางสาวสุพัตรา มูลนี

๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๐
นางสาวสุมลฑา เดชสม

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๑
นางสาวสุวิภา โก๊ะกระโทก

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๒
นางสาวอฐิติญา ชำนิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๓
นางสาวอลิษา โกยทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๔
นางสาวอารียา เดชทวี

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๕
นางสาวอารีรัตน์ นาคค่อนอก

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๖
นางสาวศิริขวัญ ศิริศิลป

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๗
นางสาวปยวรรณ ศรีชุมแสง

๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๘
นางสาวทรงศรี ดาราศาสตร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๑๙
นางสาววิลาสินี ศรีภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๐
นายสุรเชษฐ์ เคนโยธา

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๑
นางสาวปานขวัญ เพ่งพิศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๒
นางสาวธัญชนก ปานใจนาม

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๓
นางสาววานิภา ทองศรีสุก

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๔
นางสาวอัจฉราวดี บุญฤกษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๕
นางสาวเพ็ญพิชชา สระแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๖
นางสาวสุทธิดา ทองเปยม

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๗
นางสาววันนิสา ดวงอาสงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๘ นางสาวศศิปารย์ณิชา
ปุมสันเทียะ

๒๐/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงณรินทร์รัตน์ อาญาเมือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากช่อง วัดปากช่อง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงกิฟศิรา โมฬชาติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ นามวิเศษ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงจันทนา พันธ์สุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงพัชราภา ชินหัวดง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ คุ้มญาติ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงภัทรนันท์ แปมจำนัก

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงสุภานันท์ ยิงเสมอ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ บัวงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายธนากร ดิษฐยวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

เรือนไทย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ด้วงตะกัว

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงภัสราพร ผันสำโรง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงขวัญ สืบสุนทร

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงสุชาวดี ทับชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงสุจินดา ตะโพวิญู

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายภานุพงษ์ การงานดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ดวงศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงศิริยากร การงานดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายธีรวัฒน์ เสริมผล

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายภูริ จันทร์ศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายรัตน สังข์สิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ชมภูเพชร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง วัดโคกสะอาด  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายชลธาน บานประโคน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงช่อลัดดา อุ่นเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงนรีนุช อุ่นเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๕
เด็กหญิงปยวรรณ แหลมชิม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพัชรี เพ็งเพชร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงเจนจิรา ส้มสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงนิโลมล ธรรมโหร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ภูมิศูนย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายอนิรุต บุญมามอญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๑
เด็กชายเอกราช จิตต์รัมย์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๒
เด็กชายจุมพล นาราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๓
เด็กชายทนงศักดิ

์

สวนเกต
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายศิลาชัย มีสง่า

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงอัญญารัตน์ บุญทวี

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงจุฑามณี มีสง่า

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงถิราภรณ์ สีเทา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงจิดาภา รินอาโปร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงปาริชาติ ใจพินิจ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายสนธยา คงชีวะ

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายอภิรักษ์ นาราช

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงภัทราพร เตือยตุ่น

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงสุดา โกยชัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายชาญชัย สุขจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายอรรถวุฒิ บุญจูง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายอาวุธ สืบสุนทร

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายจิรศิลป สิงห์สวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายธีรพงษ์ วิชัยกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๗๙
นางสาวปฐมา โพธิแสงดา

์

๓๐/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิวิทยาคม)

์

วัดหนองมดแดง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายศราวุฒิ เจิมจันทึก

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายนาวา ฉำโสฬส

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายอดิศร จินดาศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายทรงชัย เพ็งไธสง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายนครินทร์ สุนทรโรจน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหมี วัดปานใจนาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๗ / ๑๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงบวรลักษณ์ สืบทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงบัณฐิตา ทวีชาติ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงแพรวา ประดิษฐ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงศลิษา นามวิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๖๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายกิตติพงษ์ พึงโค

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายนพดล ยางนอก

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายภพศิลา ชุมศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) วัดหงอนไก่  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงพรรญาพร แผนกระโทก

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงชนิกานต์ แก้วนิลทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย

วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงสุนิษา มณฑล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๕
เด็กหญิงกัณฐิกา ชัยศรี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
วัดสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงปนัดดา ตุมหนแย้ม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายวรวุฒิ พันธะรักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายสมภพ ดัชถุยาวัตร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายธนากร นิลขันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๐
นางสาวจันทนา จำปาเหล็ก

๑๖/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๑ นางสาวปราชญ์ชฎาพร
ฉุนเชือ

้

๑๔/๐๘/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านสันติสุข วัดสันติสุข  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๒
นายวัชริน แก้วใส

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ วัดชุมพร  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายพุธศักดิ

์

ฉวีรัมย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายเรย์ ดำเนินงาม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายสิทธิชัย สีเทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายสุรทิน งามลำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๗
นางสาวสุกัญญา เชิดรัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๘
นางสุภาพร สกุลสุทธิวัฒน์

๒๓/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโคกตาพรม วัดโคกตาพรม  

บร ๔๖๖๐/๒๐๐๙
นางอรณิชชา อัครพิชากุล

๑๖/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ วัดบ้านยาง  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายภูผาเงิน วรรณจันทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๑
นางสาวกรรณิการ์ ศิริบุญ

๒๗/๐๙/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๒
นางกัลปดา ฉัตรปทุมทิพย์

๑๐/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๓
นางสาวกาญจนา ผาจบ

๐๙/๐๓/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๔
นางสาวชรินทร์ทิพย์ แก่นจัด

๐๑/๑๒/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๕
นางณัฐสิตา สมสมัย

๒๔/๐๒/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๖
นางดรุณี ศรีจันทร์

๒๖/๐๑/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๗
นางดานา มังคัง

่ ่

๐๕/๐๕/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๘
นางธารุณี มัดถาปะตัง

๒๐/๐๖/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๑๙
นายนิวัฒน์ ทานะรัมย์

๑๓/๑๑/๒๕๓๒
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๐
นางบังอร สุขเกษม

๒๐/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๑
นายบุญส่ง ชัยศิลป

๐๕/๐๖/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๒
นางปาณิสรา ใสสว่าง

๐๓/๐๖/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๓
นางสาวผาสุก บุญศร

๐๙/๐๔/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๔
นางรัตนาภรณ์ ศรีโยธา

๐๓/๑๒/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๕
นางวราภรณ์ ประสิทธินอก

์

๒๑/๐๓/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๖
นางวัชรี กุราช

๓๐/๐๖/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๗
นางสาววิภาวี อาญาสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๘
นายวีระ ประเสริฐศรี

๒๓/๐๕/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๒๙
นายวุฒิชัย ศรีโยธา

๒๘/๐๔/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๐
นางสมปอง แต้มทอง

๐๓/๑๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๑
นางสัมฤทธิ

์

พิศดุพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๒
นางสุนันทา บุญเรืองศรี

๑๑/๑๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๓
นางสาวอรชร สำรวจวงศ์

๐๗/๐๒/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๔
นางเปยมสุข ฉลวยแสง

๒๖/๐๙/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)

วัดปาละหานทราย  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงธนัชชา สืบเพ็ง

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงขนิษฐา คชชาญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงเครือวัลย์ ศรประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงนพมาศ บุญรอด

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงนำผึง

้

เจริญขุนทศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงภารดี พิขุนทด

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงสายธาร จันดาศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีภู่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิลชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๔
นางสาวสุนิสา ม่วงสำเภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายสุขสันต์ พันธ์โภคา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๖
นางสาวนีรนุช จุฬารมย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๗
นางสาวศุภวัลย์ งามฉลาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนละหานทรายวิทยา วัดโคกว่าน  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๘
นางจอ เปามะโน

๐๕/๐๒/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๔๙
นางละออ ขอนศรี

๐๓/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๐
นางสมบุญ ประมา

๐๑/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๑
นางสมพงษ์ ทองดวง

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๒
นางสำลี บัวไข

๐๑/๐๑/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๓
นางสุข แพงสาย

๑๕/๐๕/๒๔๙๐

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๔
นางแหวน กมไธสง

๐๑/๐๑/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านซับคะนิง วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๕๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายจีรวัฒน์ สุขนางรอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายญาณพัฒน์ วงสีดา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายไตรคุณ บูรพา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายปณิธาน ชาญประโคน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุดคล้าย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงณัฏธิดา สิงหาระโท

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงดวงกมล ยศศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงประดับดาว ยุทธสูงเนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงมณิศร ดาวช่วย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงศศิธร สะสารรัมย์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงสโรชา แก้วกำกง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงอัญธิสา คงสวัสดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายจตุพร ยอดสังวาลย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายบุญเสริม ดวงมาเกิด

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ชาภักดี

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายภูริภพ บึงไกร

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายศักดิดา

์

เข็มมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงกิตติญา สออนรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงจิรัชญา การสร้าง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ รุ่งสูงเนิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงชนม์นิภา พงษ์พรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงชลธิชา นารมณ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงดวงรัตน์ นันทะเสน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงธนัญญา ศรีผดุง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงธิญาดา บุญทรา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ รูปงาม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงพรปวีณ์ จำปาทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงพัชรพร ปานเกิด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงลักษมา วันศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงศิรินภา กลีบกลาง

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายกมล ชัยภา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายกันตภณ ศรีจันทร์บุญ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์เกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายณัฐพล มาลุน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายธเนศพล นามวิชา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายวทันยู ราดกระโทก

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายศักดิดา

์

เทพตาแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายสิทธิภาคย์ จันทราช

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศึกษาชาติ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงธนภรณ์ สะอิงรัมย์

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงนริสรา พัดทอง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงปุณยาพร โสภา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงพรกนก สิบทัศน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงภูสุดา สาแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงรัชนีกรณ์ เกียรติหมืนศร

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงศศินันท์ โทนอก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงสโรชา สอบเหล็ก

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงสายธาร เสาเคหา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา มีสมาน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีราช

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สารีแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ดูกลาง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายธนกฤต ทองสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายธนัช พิมแย่ง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายปกาศิต จาบวิหค

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายภูมินันท์ ทีรัก

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายสิปปกร ถาวร

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายอนิวัฒน์ สุดพังยาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงกรองแก้ว ทนไธสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงคัทรียา พิมพ์อุบล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงชลธิชา ทัดจะโปะ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงนัดชา ปวนกระโทก

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงแพรวรุ้ง บุรานอก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงระริน เสียงดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงวรรณษา ห่วงนาค

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงวรรณิภา มีประเสริฐ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงวาสนา ลับกลาง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

ทีรัก

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายทิไกร สุดโสด

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายธันวา ยามบุญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายปภาวิชญ์ สายคำมี

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายภาคิน หาญสันเทียะ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงกันตนา เชิญประโคน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงสาวิกา จันทะศิลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงเหมือนฝน ม่วงนางรอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงอรสินี ภูบานชืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงกมลเนตร กุนอก

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงกุลจิรา มันหมาย

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงธนัชญา กัตโร

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงธาริณี เตชะวันโต

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงนุชวรา เจียวรัมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงบุษบา กวางสนิท

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงพิชชา แก้วกุลา

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงฟาใส เกษวิทย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงภารวี เพ็งขะยัน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงริญญาภัทร์ รัตนพงศ์จินดา

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา เฌอรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ผึงผาย

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงอลิตศา กล้าจริง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายกานต์ จิตรครบุรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายโชคดี รุ่งเรือง

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยาเคน

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงชุติมา มะณีศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงธนาภา หงีวังตะกู

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงพรรณพร สิมทัศน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงรามาวดี แฉล้มชาติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงสุนิสา การบรรจง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงสุวรรณี ปนกลาง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงอริศรา เพียรการ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงดวงกมล น้อมสูงเนิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายวธัญู เดชโคบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

เทพนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงพรรภษา สีสด

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๒ / ๑๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงเพชรรุ่ง วังแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงมาลีวัลย์ ดาวช่วย

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงวรัมพร อาจคงหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา ภูหลาบ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายปณณธร จำปาเดช

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายวรเมธ อำนวย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายเอกภพ เซียงอึง

่ ้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร วันนอก

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงพิมพิรา ตระกูลโส

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงพิรญาณ์ เรียงไธสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายกิตติธัช ปองศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายเจริญเดช บุญเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายชัยชนะ ดาวช่วย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงจิรภัทร ชินโคตร

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงฐิติวรดา จันทสาร

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงครองขวัญ ตีเหล็ก

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงสุภาพร เสรีไตรรัตน์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงนิศาชล ดิษฐวิบูล

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายปฐวีธาร ชาญประโคน

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายนิพัทธ์ วงค์จันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายพีรพัฒน์ จูมพล

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายลัทธพล ลอดกระโทก

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายวิชยุตม์ พะเนตรรัมย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายวิศรุต ทวดอาจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงกัณฐิกา กันหา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงจิราพร คำพุทธสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงชุตินันท์ เทียงนิล

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันกง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงณัชชา กัญญาโพธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ มอไธสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงณิชากร ครู่กระโทก

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงธารินี สาลาด

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงนฤมล แก้วอำไพ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงศิริกัลยา กัลยาสนธิ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงสิริวิมล สมมุติรัมย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงเสาวณีย์ หมอนคำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายชินดนัย จาระรักษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายสุรยุทธ์ ด่านแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงชญาณี คุตะวัน

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงนลัทพร กุมภากูล

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงผอบแก้ว คงหาญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงพรกนก อ่อนบำรุง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงวาสนา จุดโต

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงชุติมา ไทยลือนาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงชัญญานุช รุ่งเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ สุรายรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงมาริษา ปตตาเทสัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กิติพันธ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี แผลติตะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงอนันตญา อินเตีย

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงอารียา ซ่อนกลิน

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายวชิระ รูปกระโทก

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายสุภวัทน์ ชัยอนันท์ตระกูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงณัชชา บำรุงกลาง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ปะหุปะไพ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงนัยนา เดชโคบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงพัณณิตา สุริวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายนราธิป รัวไธสง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายระพีพัฒน์ แก้วศรีนวล

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงบุษรา ถาวร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงรุ้งทิพย์ กรึกรัมย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๑
นางสาวสุวรรณี กันจันทึก

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๒
นางสาวลภัสรดา โยที

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๓
นางสาวอภัสชา คงสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๔
นางสาววิมลรัตน์ รัตนะวัน

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๕
นายชนะศักดิ

์

ดูเรืองรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๖
นางสาวชลธิชา พวงลี

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๗
นางสาวพิมพกานต์ ชำนิกล้า

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๘
นายจักรภัทร ดียิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๒๙
นายจิตรภานุ จงวงศ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๐
นายพงศกร พัดพรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๑
นางสาวภัทราพร เดชบุญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๒
นายชัยวัฒน์ ทองหมืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๓
นางสาวกรรณิกา ปตถาติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๔
นายกฤษณพงษ์ ตรวจนอก

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๕
นางสาวมันตรินี ศรีสุวรรณ

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๖
นางสาววรรณษา โกสุม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๗
นายอินทรจักร หนูรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๘
นางสาวรินรดา บุญเรือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๓๙
นางสาวเบญจรัตน์ จันวงษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๐
นายรัชชานนท์ จุไร

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๑
นายจิรายุ คอบบัวบาน

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๒
นายธนากร เกษหอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๓
นางสาวสโรชา น้อยจำนงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๔
นายรพีภัทร เทียนปรุ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๕
นางสาวเกษราภรณ์ เกตุมณี

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๖
นางสาวอาทิตยา สิงห์พลงาม

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๗
นายอัครเดช หลาบนอก

๑๖/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๘
นายจีรวุฒิ แสนเสริม

๐๔/๐๑/๒๕๓๐
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๔๙
นางฐิติรัตน์ เครือผักหวาน

๒๔/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๐
นางสาวทิวาพร พึงภักดิ

่ ์

๐๕/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๑
นายธนวิชญ์ ศรีสง่า

๑๘/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๒ ว่าทีร้อยตรีปภัสรินทร์

่

สิริภัสร์เลิศ
๑๒/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๓
นายพงษ์พันธ์ สว่างวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๔
นางสาวยุวธิดา ชนะภักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๕
นางสาวรัชฏาพร พัยธุ์วรรณ์

๑๗/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๖
นางสาวละออง ลีลาน้อย

๒๖/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๗
นายวิโรจน์ ภาระจ่า

๒๙/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๘
นางสาวสราลีย์ ศรีปญญา

๑๐/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๕๙
นายอเนก ตีเหล็ก

๑๘/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ วัดโนนดินแดงใต้  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายณัฐพล สายแสน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ยางไธสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงซันญา ด่านกระโทก

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงนพมาศ หวัดวาป

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงบุญเรือง ปญญาพิสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงปาลิดา แปนทะเล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีมุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายจิรเมธ เกิดมี

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายประกฤษฎิ

์

ประกอบดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายประดิพัทธ์ ปรางค์ประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ เปรียมสัจจา

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายสุรเสกข์ ใจดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงกุลจิรา เจริญรัมย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงเกศกมล คงสุขมาก

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงเก็จแก้ว ชูสันเทียะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงนิภาภรณ์ ดำกำเนิด

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล เทียบอาจ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๗
เด็กหญิงสิริธาร นกพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงอธิชา ชืนพงษา

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงอำพร ผดาศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงศาริณี สินสะโน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายชลทิศ ส่งศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายดนุสรณ์ ฉิวกระโทก

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายธีรนัย จันลาสัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายศิริชัย กองกระโทก

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๕
เด็กชายดนุสรณ์ วันซวง

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงนุชชิตา คงตะคอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๗
นางสาวฉัตรดาว จีนยา

๐๙/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๘
นางสาวสุภาพ ไขรัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านลำนางรอง วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายเทวฤทธิ

์

บุลานอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายพลากร ยิงนอก

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายศิวกร ศรีหอม

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายสมศักดิ

์

บุญครอบ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายอรรคเดช ดวงนิล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงกรรณิกา ทองเปยม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อิมเอม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงฐิตาภา การเพียร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ปดไธสง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงลลิตา กระแสรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงวรรณา จันทร์นอก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุภัสสร ทุ่งกระโทก

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายเขมทัด พันจันทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายสุรเดช พรมหู

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายจักรพล บุญครอบ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายนิวัฒน์ ศรีสุนนท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายปรินทร เกาะแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายสิงหนาท เท่าไม้สม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงกฤติยา หงษ์ทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงจรัสทิวา โต๊ดชนัง

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุรีวัลย์ ทองคำม้วน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เสมอภาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายธวัชชัย ประเสริฐศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายเมธพนธ์ อบอุ่น

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงกิตติมา บุตรทอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงชัญญา คำสอนพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงธนพร สุขสงวน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๖
เด็กหญิงวรรณนิกา เกาะแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงวันเพ็ญ พลกุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงศวิตา ทุ่งกระโทก

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงอภิญญา แก้วงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงอรณิชา เสามัน

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ขยันงาน

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายสุภนัย พิมลนอก

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงวิภากร แปนตระกูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงเพชรฎาพร สารสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๕
นางสาวดาวรุ่ง อยู่ยังยืน

่

๑๒/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๖
นายบรรจบ จ้อยสาคู

๒๖/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๗
นางสาวสุกัญญา บุญมาพิลา

๒๙/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปาไม้สหกรณ์ วัดโคกเพชร  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๘
นายมนตรี ศรีขาวรส

๒๒/๑๒/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี

วัดหนองกก  

บร ๔๖๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงมธุรส ฉิมจารย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดาวุธ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงอัจฉริยา ซุ่นกลาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายชาญณรงค์ จีนกลาง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๓
นางวันเพ็ญ ภูมิค้า

๑๑/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๔
นางหอม ศรีทร

๑๙/๐๖/๒๔๙๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๕
นางสาวกรกช มารอด

๑๑/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๖
นางกษมวรรณ พลดงนอก

๑๓/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๗
นางสาวธันยพร มุ่งดี

๑๘/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๘
นางสาวนันทนา สุดใจ

๐๕/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๓๙
นางพิเศษ เสยกระโทก

๐๔/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๐
นางสุกัญญา อุทก

๒๒/๐๓/๒๕๐๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๑
นายอภิเดช เสยกระโทก

๑๕/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๒
นางอรทัย ประทุมตรี

๑๒/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๓
นางอรพิน เพียรขุนทด

๒๓/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๔
นางอรสา ประดิษฐ์ธรรม

๐๔/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๕
นางโสภา แก่นคำ

๐๙/๐๑/๒๕๐๓
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๖
นางกิตต์ชญาห์ เจริญสุข

๒๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๗
นางสาววนัสนันท์ สุขแสวง

๒๓/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท วัดเย้ยปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงอนุธิดา บุญล้อม

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๖๐/๒๓๔๙
นางนิตยา เครือวัน

๑๘/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๐
นางสาวพรพรรณ ทิพย์โภชน์

๒๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๑
นางสาววราภรณ์ อ้วนทูน

๐๗/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๒
นางสาวสุกัญญา สินสุพรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองตาดำ วัดใหญ่หนองตาดำ  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายแสงเพชร พรมราช

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายทินวุฒิ อุ่นกระสัง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ฝกมะดัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายปรัชญา บุญชุมแสง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงจิตรลดา ศรีพระจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช้อยขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงสุพพัตรา ปานงูเหลือม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสุการดา หนูมะเริง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ มีจัน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงปรารถนา สมขุนทด

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงวริญญา ศรีพรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๔
เด็กหญิงสาวิตรี สมจิต

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงนฤมล ปานพรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงสุวิมน แตงอยู่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุกระสัง วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายณัฐวุฒ อินณรงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายนพคุณ ปญญาสิม

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายนัฐพล กลกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงกนกพร เลิศกระโทก

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงปยดา แก้วบุบผา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงพรทิพย์ มิมะรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทังกระโทก

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงเหมือนแพร ทานกระโทก

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงปวริศา ทิศกระโทก

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระสะแก วัดโคกกระสัง  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายอนุชา นวลงาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงคณิศร แหวนเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายจำลอง บุญสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายพันธกานต์ เคนไธสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงฉัตรพร นรโคตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงไพรินทร์ เจิมโพธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงสิดาพร ด้วงนิล

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงปนัดดา ถาพินนา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงกาญจนา ใจเอือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกลอย วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๕
นางรัตนา อินทอง

๒๙/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๖
นางละม่อม ปตตาเทสัง

๒๔/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านสระขาม วัดสระขาม  

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงวนิดา วุฒิยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๘
นายภูมินทร์ จอมปน

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๘๙
นางสาวรติรถ สมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองโพธิชัยพิทยาคม

์

วัดสามัคคีธรรมโพธิชัย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงอินธิรา ตุ้มจงกล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงกิตติมา คงกระจาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๒
นายพสุธร แวววงศ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๓
นางสาวกัญญารัตน์ หอมกระโทก

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๔
นางสาวเกวลิน ประจำจันทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๕
นางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๖
นางสาวบัณฑิตา ฉากกิง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๗
นายขจรศักดิ

์

พูนเจดีย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๘
นางสาวเปยทิพย์ ดีสันเทียะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๓๙๙
นางสาวศุภรัตน์ ตุ้มจงกล

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๐
นางสาวสายทอง จบสัญจร

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๑
นางสาวทิพพรัตน์ คงสืบ

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๒
นางสาวกัลยารัตน์ มนโมลีย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๓
นางสาวศรีสุดา สมิงรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๔
นางสาวสินีนาถ มฤกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๖๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๕
นางสาวสุทธิดา โคตรประทุม

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนปะคำพิทยาคม วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงหยกกริช ทากลม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๗
นางจิราพร รุกขสนธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๘
นายทิชากร เพิมพร

่

๒๓/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๐๙
นางสาวธีมานันท์ ลีประโคน

๑๐/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๐
นายสิรวิชญ์ สิทธินอก

๒๓/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๑
นางสาวอรุณวรรณ วงศ์แก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลปะคำ วัดโพธิย้อย

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มูลมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๓
นางสาววรารัตน์ รุ่งเปา

๒๗/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๔
นางสาวอริสา รัตนบุรี

๒๗/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง วัดสุขสำราญ  

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายพลทัต ชัยมัง

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญคุ้ม

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงจันทิมา ทันศึก

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงฉัตรฑริกา กำกิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงธัญญาพร พะวิขุณี

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงวรรณกานต์ อดุลสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงสุภาพร สัมฤทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงอานิสา รวยจังหรีด

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายจักรภัทร พุทธรัตน์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

ค่ากระโทก
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายธนากร แจงกระโทก

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายนัทธพงศ์ พรมบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายอำนาจ ดวงนิล

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายทินภัทร นวมนิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายพงษ์พัชร พลหาร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงสุทินา แสงกระโทก

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงรินรดา ดรศัพย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงชลนิชา บัวจะโปะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงเพชรชรินทร์ พันธ์ตา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายบุญพิทักษ์ ปธิรูปง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงสุภารตรี ชมตะคุ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงอัญชลี ศรีสุระ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายวีรวัฒน์ ลอยกระโทก

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงกานดา จันทา

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงกัลยาณี หัศครบุรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงจารุวรรณา ฉุนจังหรีด

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายเปรมชัย โคสุวรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายบารมี พูลเพิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงกาญจนา ราญมีชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา เคยกิง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงจรรยพร สุทโธ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงวิววนา พรมไชยา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม วัดดอนนางงาม  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงจินตพร เขตนิมิตร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงวิศิลยา สินชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงวริศรา สินชัย

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงไอลดา ขันธะจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงวิชาดา พันชนะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองมาก

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงอรุณี ฮะสูงเนิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงจินตนา สารบรรณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงเมธินี ผลนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๖
นายภัทรภาคย์ โพธิจันดี

์

๐๘/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายธนายุต ชำนาญสืบ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายการุณ จันทร์แจ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายสฤต เฉยไธสง

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงมีนา พันณรงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงพรพนา รอดนางรอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงรมิตา จันทร์พงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงธิดาพร มีภักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ ดีขุนทด

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงกฤติยา ด่านลำมะจาก

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายว่องไว เอียมนางรอง

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงลาวัณย์ ควินรัมย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงอาภัสรา โพธินางรอง

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสมพร กุสี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ เข็มมณี

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงพัณณิตา มีสานุ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายยุทธพงษ์ กล่อมจินดา

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงวีระวัลย์ เรืองปะคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายธีรภัทร เลียมกระโทก

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๕
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วนางรอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงชนินาถ รอดนางรอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คุตรสูตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
วัดปาโคกเขาพัฒนา

 

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายโยธิน สาทร

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายวิรชัย ไชยฉลาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายชนะภัย พิมพ์โคตร

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายนรากร ปุยทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายอนุพงศ์ ดวงดี

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายกฤษณะ พงษ์เพชร

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายภูธเนศ เงางาม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายปฏิภาณ ละอองเอก

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๖ เด็กหญิงพรรณธิภาภรณ์

เหมเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงอริสา หงษ์ศรีจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชินวงศ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงแอ๋ว สุขดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงกุลธิดา หล้าคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายศุภกฤต นาชัย

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายธุวพัส หงษ์ไธสง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายลัคนทิน เข็มทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงนภัสมณฑ์ สระแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงณัฐสุดา นาคนวล

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงนนทิชา ดวงดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงสุวิมล แปนเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงขวัญใจ สุมารุ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายพีรภัทร คำนนท์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายณัฐพล คำหล่า

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงพรทิพย์ พนะโพธิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงพลอยตะวัน ผ้างาม

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงชนินาถ แสนโคตร

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงลดาวรรณ กาลจักษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงธิดามาศ อินไธสง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงเพชรมณี กางนอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงอรลดา เรียบเรียง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงกันยาพร ลำดวนหอม

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงธีรณัฐ ยอโง้ง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยานิตย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงเกวลี ตามสีรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา ปะนาทัง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายศุภกฤต ทิพย์สุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงนฤมล สมศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๕
นายสัมฤทธิ

์

มีศรี
๑๒/๐๑/๒๔๙๗

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๖
แม่ชีชนม์นิภา ห่อไธสง

๐๙/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม วัดหนองหงส์  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงเบญจพรรณ บุรีรัมย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงภัทราวดี บุตรดีวงษ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงอริศรา โพธิแสน

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปริญรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงอรวี วงเดช

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายชลธิศ จันทร์อ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายฐิติโชค มาอ้น

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สอิงรัมย์

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายอิทธิพร ตาทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๖ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
สรงพิม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงศศิประภา วิรัตถิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงสุพัตรา นพกิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงอนันยา ตาทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายธีระพงศ์ เข็มทอง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงชืนนภา

่

ศรีโสภณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงจิรวรรณ เปงทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงณัฐศญาพร สมบัติวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงนงลักษณ์ อุ่นเรือน

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงอภิญญา โพธิแสน

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงอินทิรา โพธิแก้ว

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงอรวรรณ มีจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๘
นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีจันหลง

๑๓/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง วัดหนองตาเรียม  

บร ๔๖๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายบัญชา พิมพ์บูลย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สีลำโกน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๑
เด็กหญิงพัชราวรรณ บรรทัด

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๒
เด็กหญิงวราภรณ์ ผลอ้อ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายธีรพัฒน์ สิงห์ทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี วัดนายาว  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายกิตติพร หนูนำคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงชฏาธาร ขันธวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงรัตติกาล สุขดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงสุพัตรา ปะนามะตัง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงสุภาวิตา จะเช่นรัมย์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงเกษร วิจารย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงสุกัญญา แลกะสินธุ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ซาไธสง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายอดิเทพ มนัสไธสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายพีระพนธ์ เกียมภูเขียว

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๔
นางสุพรรณี อาราม

๑๒/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ วัดโนนศรีคูณ  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สินรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายวายุ นาดอน

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๗
เด็กชายรัฐภูมิ สุขทวี

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๘
เด็กชายสิริวัฒน์ ดวงสุวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายปฏิภัทร เนตวิลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายศาสตราวุฒิ พิทักษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๑
เด็กหญิงเสาวณี รุ่งเรือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงชุติภา ชมโคกกรวด

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงอาภัสรา อินทะดก

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา ยอดสิงห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน นนทสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๖
เด็กชายอนุชิต โชรัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงศักดินี สุขทวี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงธิตยา ศรีสูงเนิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายสันติ ขาวอุบล

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ สมพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงเอืองสุวรรค์

้

ศรีษเคช
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๒
นางสาวเพลินจิตร วงศา

๒๙/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท วัดโคกปราสาท  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์ จันทร์กฤษ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงเกสริน พุทธกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงวีรดา ทองดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงอุนัญญา มุ่งสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงธิติยา นาบำรุง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายทศพล เสเล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายธีรภัทร คำน้อย

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๔ / ๑๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงวรรณษา อรรคฮาด

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๑
เด็กชายศิริศักดิ

์

สมบัติ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงอภิญญา นาคเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงสิริยากร ทิศกระโทก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงจิรดา จันทร์นพคุณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายอดิเทพ อินน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายศักดาฤทธิ

์

คงนาคพะเนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงกัญญาพร ปสโส

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เผือกมะหิงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงจีราพร นันกระโทก

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงชญานี ศรีโสภณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงชนิดา นิมพันธ์

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายชัยรัตน์ อาจทวีกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงณัฐวดี บุญเพ็ชร

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงทักษวดี สร้อยจิต

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงวันวิสา วิเศษพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงสุชาดา วิเศษพันธ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงเอวิตรา วิเศษพันธ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๘
นางเฉลิมพร เรืองศรีมัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๕๙๙
นางสาวสายฝน พงศธรภูริวัฒน์

๒๔/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๐
นางศิขรินทร์ สีหะวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๑
นางสาวบดินทร์ เกียงรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝาย วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายพิชุตย์ จันบางม่วง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ วัดเมืองฝาย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกนิษฐา พรมชาติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สาครรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงชฎาภรณ์ สาดศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงญาราภรณ์ นาคนวล

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงณัฐมล บุญสันทรีย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงณิชารีย์ แสนรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงณีรนุช อาษา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงดารุณี มณีเต็ม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงอาริสา ปถวี

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงสุดา หมอปะคำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา สืบรัมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายกิตติชัย หน่อสีดา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายวุฑฒิพงษ์ ทวีชาติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายศุภชัย จตุรงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายสุภาชัย ขวัญเมือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๘
เด็กชายเกษมสันต์ แดงเสม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายเกศฎา ธนูทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงณัฐสุดา เกษมศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงนลินนิภา โตสกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงอภิญญา ชุ่มสีดา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๓
นางสาวอภิญญา มณีพันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู วัดหนองย่างหมู  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายเกริกกฤษฏ์ โชติกลาง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายธวัชชัย สะตะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงนัฐฐิติกาล อุปชา

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงปาลิดา ลำสัน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายพีรพล เวียงอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงเกตุแก้ว พันธุ์หอ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงจิรวรรณ สนร้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ผกา กุลเพ็ชร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงลาภินี ฉากพิมาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงณลาวรรณ นานอก

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายศักดา ขุนนามวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายสุขสันต์ ปลังกลาง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๖
นางสาวชนัดดา โชติกลาง

๑๗/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย วัดโนนสูงน้อย  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๗
เด็กชายชัยณรงค์ ทิงแสน

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๘
เด็กชายตะวัน เทียมทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายธิติพงศ์ เพ็ชนอก

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายฤทธิกร บุญรักษา

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงศรินนา โพยนอก

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๒ เด็กหญิงเพียงกาญจน์
ทีลาด

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

ธรรมนิยม
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง วัดศรีเจริญคุณ  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายเจษฎา แปงสันเทียะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายภูชิสส์ บุญทัน

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายศักดิดา

์

ปลา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายสนัดเนตย์ อารีเอือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายสุริยะ พรมชืน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ตาไธสง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงปริตา ปะนาที

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงภัทราวดี ปะนาที

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงอรไท วันแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงอินทิรา เกษรชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงสรินทร เขตชุมแสง

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายทิวากร ศิริสุทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงวรรณนิศา คันทะนาค

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๗
นางนิภาวรรณ ปองจันทร์ลา

๑๖/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๘
นางนุกุล ชุมพลวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๕๙
นายพรพิชิต สิงห์รัมย์

๐๕/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๐
นางพรพิมล พางาม

๒๔/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๑
นางสาวมะลิวัลย์ เกษรชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๒
นางมาลา พุทธา

๒๗/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๓
นายศราวุธ สุดหอม

๐๕/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๔
นายสุเมธ อภัยจิตร

๐๖/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๕
นางสาวอรอนงค์ ไตรพรม

๒๗/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านศรีภูมิ วัดศรีภูมิวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงหฤทัย พิมพ์โคตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงกวินทิพย์ ไกรพงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี วัดไทยสามัคคี  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ชินสุข

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายกลวัชร ทองอินทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายบูรพา บุษบงค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงณัฐพร พรมวิชัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวลี วัดเวฬุวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงยศวดี วาวิลัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายยุพราช ชะหงษ์รัมย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงปลายนภา ศรีสกุล

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงอริสรา ศรีเนาวรัตน์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปุมสระเกตุ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายทักษ์ดนัย ชุดพิมาย

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงณัฐวดี ทองชู

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงปรารถนา นาคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๐
นางสาวเยาวลักษณ์ โกเลือน

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงจิราพร ทางกระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ จำนงค์ศิลป

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายพิทวัฒน์ ธรรมกัณหา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงบุณยานุช เจริญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายปาณรวุฒิ ทานนท์

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงพัชรีรัชต์ คำหมู่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงพิมภัทร นิยมบุญ

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๘
เด็กชายชัยชาญ วิจิตรรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงมลฑิรา กล้าหาญ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงพิยะดา นากอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๑
เด็กหญิงวิโอลา นิคโคลาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงลูน่า นิคโคลาย

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๓
นางสาวธัญชนก จุทสิงห์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงพลอยนพัช วันเพ็ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอียมละออ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธ์ไธสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๗
นายกมลวัฒน์ ไชยปญญา

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๘
นายภูธเนศ แดงแก่นคอย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภรภัทร วัดศรีสง่าวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงอัมพวัน กิรัมย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงสุชาดา เกาะรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงรุจิรา ตรวจมรรคา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านสนวน วัดสนวนนอก  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายวริศฐ์ เบียดนอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงสวิตตา วิชัยรัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายภานุพงษ์ จุกแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงวรรณญา จอมศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงศิริพร คำเปล่ง

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ อินตา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๘
นางสาวอภัสรา ศรีภูวงค์

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๐๙
นางสาวบัวชมพู วิชัยรัมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๐
นางสาวกมลรัตน์ สงัดรัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๑
นายพงศกร บุญเขือง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๒
นายเอนก สอนเกตุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๓
นายวิษณุ ชะเทียนรัมย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๔
นายสุนทร ปสสามาลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๕
นางสาวทองชมภู แก้วอนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๖
นางสาวแพรวา ปกษา

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๗
นางสาวชลธิชา เนตรสว่าง

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๘
นายประชา บุญสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๑๙
นางสาวกุลธิดา แพงจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๐
นางสาวนพรัก แสงตะคร้อ

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม วัดซับสมบูรณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายเอกรัตน์ ทองคำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงณิชารีย์ อิมมาก

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงธนัดดา ข่อยนอก

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายภัทรพงษ์ โลมรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายวันชนะ อุ่นสวัสดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายวีรวุฒิ แสนโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงภาสินี สีผลเสมอ

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงกาญจนา ผกามาศ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงจรินทิพย์ เขียวสลับ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงชลธิชา แก้วโพธิกลาง

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายกฤษติกรณ์ รินไธสง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองแม้น

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงศศิกานต์ พันธ์โชติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงนคนันทินี ตกุดเพชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขันตินัต

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายณัฐกิตต์ กุนอก

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

มาปะแข
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายบริพัฒน์ วังคะวิง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงปานดารินญ์ สุภารักษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายพรชัย ไชยธรรมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงเบนร์ธิภา เงเกาะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา คงนันทะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๓
นางกชพร บุญทา

๑๕/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๔
นายทวีพงษ์ ดีพันธ์

๑๓/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๕
นางปนัสยา ชิดรัมย์

๑๓/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๖
นางสมพร นุชพิทักษ์

๒๗/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๗
นายอลงกรณ์ ชิดรัมย์

๒๓/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๘
นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรอง

๐๔/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ วัดดงบัง  

บร ๔๖๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงธีรวรรณ ไทยจันทึก

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงอำภิกา แย้มศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงพรรณวดี ไทยจันทึก

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายวรวิทย์ กระพันธุ์นิจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายสุทธิพร เลขนอก

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงประกายดาว บุญหนัก

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๗๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อะโรคา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงลัดดา ชะเอมพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงสุชาดา ล่องลอย

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๘
เด็กหญิงบุษบา ร่มเย็นรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๕๙
เด็กหญิงอังคณา มะโนรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์
วัดบ้านดอนสมบูรณ์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายกฤษฎา พูนศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายอิสระ มีแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายกรธวัช ชมภูนุช

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิตก

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงดวงเดือน จันทร์ภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงจิราพร บัตรทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงนรากรณ์ ไฝทาคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงกัลยา ชมภูนุช

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงสุชาดา ผิวพรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายตรีวิทย์ สมบูรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงนภสร คูณแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงสุกัญญา โพธินา

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายจักรรินทร์ สาธุการ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๓
เด็กชายจาตุรงค์ แสงแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายปยวัช ยาศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายปยะกร อ่อนศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายภากร รินไธสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายมณฑล เทพจิตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

อาจดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ศรีสังข์

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงจิรายุ การสร้าง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงชญาดา ท้าวเงิน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงชดาภา คำตานิตย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงณัฎฐนิช กันหา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงเดือนเต็ม พลจันทร์ทึก

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงปณิดา เตียงจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงพฤกษา มีพวงผล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพยอม

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงสิรามล ศรีช่วง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงกัลยารัตน์ หาดไธสง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายอภิชิต บุญหว่าน

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงเจนจิรา เพชรตะกัว

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน

วัดสว่างโพธิทองวราราม

์

 

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๒
นางภาณี ระรืนรมย์

่

๓๑/๐๕/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ วัดปาโนนสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๓
นางธารารัฏฐ์ ภักดีธรรมวิทย์

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๔
นายอรรถสิทธิ

์

อนุมาศ
๐๔/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี วัดอุบลสามัคคี  

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๕
นางประกอบแก้ว ศรีรัง

๑๒/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ วัดเทพประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๖
นายสุรพล แสนลี

๐๘/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดศรีสุนทร  

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๗
นางมะลิ หมัดเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดสระจันทร์ วัดสระจันทร์  

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๘
นางกุลธรี ตาดโคกสูง

๐๑/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๗๙๙
นายชำนาญ แฟมไธสง

๒๑/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๐
นางฐานิตา จันทร์หยวก

๒๖/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๑
นางประกอบแก้ว บุญแผน

๒๙/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๒
นางปยวรรณ อินทร์เอียม

่

๒๗/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๓
นางผกามาศ สร้อยศิริกุล

๑๔/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๔
นายมิตรวันชัย วัดไธสง

๐๙/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๕
นางวริศรา มนูขจร

๑๘/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๖
นายเรืองไชย อุดไธสง

๑๕/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดอิสาณ วัดอิสาณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๗
นางกฤติกา นนท์ธีระโชติ

๑๗/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๘
นางวันเพ็ญ เกริกอำนาจ

๐๑/๐๗/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๐๙
นายสรรธาน ประทุม

๒๘/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๐
นางสุฌานี แผลงประพันธ์

๐๑/๐๔/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ วัดเกษมสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ฤทธิหงษ์

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายชลชาติ สมสาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายณัฐภัทร คงแสนแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายอิสระ ไชยสงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงเขมจิรา จำปาอ่อน

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายวีรภัทร เพิมพูน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วิเชียรเลิศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงกรรณิกา ทันลา

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญรอด

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงคชาภรณ์ วิเชียรเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงศราณีย์ เจริญสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงสุธาสินี ราชสีมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงสุภาพร พลศรี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ โนนทิง

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วบุตรสา

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ประทุมวัน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงรัชนีกร ทิณรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๘
นายประพันธ์ จำปาอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๒๙
นางสำรวย หวนไธสง

๒๒/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๐
นายคณินธิปรัชต์ พรมราษฎร์

๑๒/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๑
นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตร

๐๖/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๒
นางชืน

่

จงปตนา
๑๘/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๓
นางนิตยา สุงิวงาม

้

๑๕/๐๖/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๔
นายประยุทธ บุญมี

๒๙/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๕
นางพลอยชนก ทุนไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๖
นางศิริลักษณ์ ศลาประโคน

๑๗/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๗
นายศิวานนท์ สวยสว่าง

๒๘/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๘
นายสหกิจ ไกรเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๓๙
นายสิทธิพร ธรรมรักษา

๐๕/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๐
นางสุรางคนา เลีอยไธสง

่

๒๑/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๑
นางสุวรรณา ลิมไธสง

่

๒๕/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๒
นางอุมากร ร้อยภา

๐๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร วัดฬุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงอมรรัตน์ กล่าวรัมย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดละลวด วัดละลวด  

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงศศิธร เดชโคบุตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงธัญรัตน์ กมล

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงนันทิยา ไกรเพชร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๗
เด็กชายนฤเบศร์ เดชโคบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงเก็จแก้ว บุญมี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงสุภัสสรา เพกประโคน

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกขมิน

้

วัดโคกขมิน

้

 

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงอนุธิดา ทองโยง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงปวีณอร รัมย์ประโคน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาชัน วัดโคกลำดวน  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

คงดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายอภิรมย์ คงดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายอรรถชัย แปลงดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายนิกร พรมโยชน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงอินทิรา ล้อมนาค

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงอลิชา วาสุที

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงจันทกานต์ บุญศรีรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายศักดิชัย

์

โลกประโคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงกานดา ทองทน

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๑
นายปุระชัย เหลืองประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธบารมี วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายธนากร โคนประโคน

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงกัณณิกา สาดประโคน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงสุริสา มีประโคน

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงยลรดี มีประโคน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงนันทิชา มีประโคน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงรัตนพร เข็มประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงสุพร เฮาประโคน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงมุฑิตา เอียมประโคน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายฤทธิพร เพชรประโคน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายอดิเทพ หมันประโคน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงตรีรัตน์ ครบอยู่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๓
เด็กหญิงศศิชา เดชารัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ มีประโคน

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงสุทัตตา จันทร์เมือง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงณิชาปวีน์ เขมะรัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสำโรง วัดบ้านสำโรง  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงอังคณา ยงยิงพูน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๘
เด็กหญิงพรนภา กางแม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๖๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพ์เผือก

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงอัจฉรา อินสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพลับพลา วัดพลับพลา  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงไพลิน มณีศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงอารยา แปนประโคน

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายอนันต์เทพ เพชรวิเศษ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ ทิงสุข

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงนภัสสร อุ่นเรือน

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงรัญชิตา ศรีหาบุตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงสุนิทธา พุตลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงปาลินี ศรีชุบทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๘๙ เด็กหญิงพรรณประภา
กุสะรัมย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงศุภานัน กุสารัมย์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงสิริกร ดินกระโทก

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงสุธีมา สุภาทิพย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงอรปรียา ศรีโยหะ

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายรัชชานนท์ โยธาประโคน

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๕
นางสาวพรนภัส แปนประโคน

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๖
นางสาวภัทราพร สุขประโคน

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๗
นางสาวอารีรัตน์ ทิมสันเทียะ

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๘
นางสาวนันทิวา โกรัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๘๙๙
นางสาวรินรดา ยุงประโคน

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๐
นางสาวศรีวรรณ การรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๑
นางสาวสุนันทินี ขยันดี

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๒
นางสาวชลดา ชูยิม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๓
นางสาวณิชกมล หัสแดง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๔
นายกิตติภณ เนตรฉำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๕
นางสาวจันทภา บวบทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๖
นางสาวนภัสศร สีทา

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๗
นายพงศ์ภัค จันทร์สิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๘
นางสาวภัทราวดี คัดชิมา

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๐๙
นางสาวอธิติยา จำปาพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๐
นางสาวอารยา เหมาะเปนดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๑
นางสาวกนกพร สมใจเรา

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๒
นางสาวณัฐวดี ทีโพธฺ์หาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๓
นางสาววริษา บุญสม

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๔
นางสาวอรพิมล กล้าณรงค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๕
นางสาวรัตนาภรณ์ สุขชะรา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๖
นายสิทธิชัย พะกาแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๗
นางสาวกัญญ์วรา งามพร้อม

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๘
นางสาวกัญญาณัฐ งามพร้อม

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๑๙
นางสาวจารวี ฉลาดเจน

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๐
นางสาวนิพาดา จงสวัสดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๑
นางสาวพิมพ์วิภา พะกาแก้ว

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๒
นางสาวปวีณา พะกาแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๓
นางสาวกัญญาณัฐ ทนงตน

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๔
นางสาวนิชา แจ่มงาม

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๕
นางสาวรัศมี สายดวง

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๖
นางสาววราภรณ์ แปนประโคน

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๗
นางสาวศันศนีย์ แปลงดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๘
นางสาวสุชาดา สงัดรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๒๙
นายจักรชัย ดีหา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๐
นางสาวทิพภารัตน์ นุยันรัมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๑
นางสาวรัตติยากร เกาประโคน

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๒
นางสาวอนุธิดา กล้าณรงค์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๓
นายอัครชัย ปานทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๔
นางสาวนัชชา โพธิเงิน

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๕
นายวริทธิธร

์

จินดาศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๖
นางสาวสโรชา สุขสบาย

๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๗
นางสาวโสรชา ยงทวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๘
นางสาวกานติมา เการัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๓๙
นางสาวคัมภีรา เชือมาก

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๐
นางสาวจิราพร ขิงประโคน

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๑
นางสาวฉันท์ชนก กำรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๒
นางสาวบัว มะริด

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๓
นางสาวรุ่งรวี คงดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงพภัสสรณ์ กรกฤชชัยวัฒน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายธนทัต ชืนประโคน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายสุริยา สาระเขต

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายธนากร ทีประโคน

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา วัดสะเดา  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๘
นายสายชล จันทร์สิงห์

๐๒/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโนนศิลา วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา พระแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๐
เด็กชายอนุชา ผลจันทร์สุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายทักษ์ดนัย เทียงเกตุ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายวชิรวิทย์ แสงกระโทก

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายกฤษยุทธ ธรรมประโคน

๓๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงปยะลักษณ์ พรรสาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงอินทิรา สวัสดิรักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงคุนาภรณ์ ท่อนผักแว่น

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงจิรารัตน์ เจริญพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงสุกันยา เจียมสกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายวีรวุฒิ ผลสมหวัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายภารดร อินทนนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ แฟมประโคน

๒๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๒
เด็กหญิงจิราพร สุนทรรักษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงสัจพจน์ ขาววิสุทธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงคีโอพัตตรา แก่นจักร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๕
เด็กหญิงฉวีวรรณ พิมพาพันธ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายปยวัฒน์ ปญหา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายสุเทพ สีสมัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๘
นายสมภูมิ สิงห์โตหิน

๒๗/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

วัดคีรีเขต  

บร ๔๖๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงนิติกาญจน์ สงคำจันทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายศรราม ศรีลาไลย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครือเนียม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายนิติพงษ์ ประสงค์สุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงอรอนงค์ เปยผะ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงอริษรา บุญไกร

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา จานแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมพ์อักษร

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงชมพูนุช เวียงวิเศษ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ แก่นไชยสงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายศุภโชค จอมรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายอธิเทพ เธียรวรรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายธีรวิชญ์ ยศดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายพีรพล สุริยวงค์ชมภู

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงเบญจาภรณ์ ศิริบุญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ นักรบ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงจีระนันท์ สวนเกษ

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงภาวิณี สุนิลบูรณ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมรุกชาติ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายทิมากร จังอินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงจิรัศยา เกิดรัมย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงดรุณี คำสอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีบัวรายณ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงภัสสร โอสถประสาท

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงมุกมณี สุริยะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายภูริเดช หรบรรพ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงสิมิหลา นวลปกษี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ดิษมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายจตุรงค์ คำสอน

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกยาง วัดสุรินทรารมณ์  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายแสนไกร อดทน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๒๙๙๙
นางกรุณา ยินดี

๑๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๖ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๐
นางฉวีวรรณ เจริญสุข

๑๓/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๑
นายชัยวัฒน์ อาษานอก

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๒
นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๓
นางสาวมนทิรา เจือสุข

๑๙/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๔
นางวราพร ตังกุลธนวุฒิชัย

้

๑๕/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๕
นางสายพิน ของเลิศ

๐๖/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๖
นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโต

๓๐/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๗
นางอุทุมพร พรมไธสง

๐๔/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๘
นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุล

๒๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๐๙
นางสาวเพ็ญพร ลิไธสง

๑๘/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกกุง วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๐
นายคนองเดช เบ็ญขุนทศ

๒๔/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๑
นางจรรยวรรธน์ ครองปญญากวี

๓๐/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๒
นางพรรณธิพา ปะวรรนณะ

๐๓/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๓
นายเจริญ เตาะไธสง

๑๓/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๔
นายเชษฐา พรมไธสง

๐๒/๐๘/๒๕๐๓
โรงเรียนวัดโพธิชัย

์

วัดประทุมเมศ  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงกัลยกร จงปตนา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๖
นายอนงค์ เรืองไธสง

๒๗/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดพนมวัน วัดพนมวัน  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เมืองไธสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงดาวสุดา ภูเดช

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายเมธา พิมพ์สอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายไพรัตน์ หมืนไธสง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายวิทยากร สีมาพุทธ

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายไตรทศ เทียมทะนงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายธวัชชัย พลไธสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงโศภิษฐ์ เลิศสงคราม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เม็นไธสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงภาวิณี ศรีจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงอริสา โพธิศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงสุพัตรา ไวยะสุขศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงมัญชุพร ศรีเสน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงสุจิตรา พลไธสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงปยวรรณ ยุทไธสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงศิริวรรณ พิงไธสง

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงปรีญารัตน์ ศรีสมบัติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๗ / ๑๓๐

้
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บร ๔๖๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงมะหมี

่

ศรีจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๖
นายอำนาจ ศรีภูวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๗
นายอุดม รักสมบัติ

๐๘/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดสิริมงคล วัดศิริมงคล  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงวรัทยา โมกขรัตน์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ สร้างการนอก

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงสุชาดา วิริยะ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงพุทธิรัตน์ เม็งไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงอรัญญา หลุนบูชา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีแพ่ง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงวิชุดา ช่างการ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายทักษิณ กะตะศิลา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายกิตติพงษ์ แก่นจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายเจษฎา ฉำไธสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายสุชัญญา สมบัติจ่อย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงปริญญา ดีแปน

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายกฤษนัย กุลวงค์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายธีรนันท์ แสนชัยรัญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายภัทรดนัย ไขกัณหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงพิมภัชชา พุงไธสง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ พละสุ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสุณิสา แตงชุ่ม

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายขวัญชัย อบอารี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปุงไธสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายจิรศักดิ

์

ปดตาระเต
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายชยานันท์ ภูสิมมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายชัยมงคล สุวรรณเนตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงลลิตา จันทรังษี

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงนวรัตน์ รัศมีแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๓
นางขนิษฐา สิงห์ทอง

๐๘/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๔
นายพิพัฒพงษ์ หมวกไธสง

๐๖/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๕
นายสมพงษ์ หมวกไธสง

๒๔/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๖
นางสมพวน หมวกไธสง

๑๕/๐๖/๒๕๐๖

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๗
นางสมใจ กองชะนะ

๒๘/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๘
นางสุทันต์ จันภักดี

๐๑/๐๖/๒๕๐๓
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๖๙
นายอำนวย พวงไธสง

๐๕/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนอมรสิริสามัคคี วัดอมราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

หลุ่มไส
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายเจษฎากร ห้าวจันทึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายอภิรัตน์ อุบอวน

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนภูธร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายอนุภัทร แดนไธสง

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายฤทธิชัย

์

โสกงโสด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายพีรภัทร พิงชัยสง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงภัคจิรา ศรีชุม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายชนันธร อินอุเทน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงสุภาวดี นันทพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงพัชราภา ปุราทะเน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายพงศภัค หาญสมบัติ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายธนรัฐ เลาราช

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายอาวิจิตร รุ่งเร่

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายลัทธพล พันไธสง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายปณณทัต คำศรี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายพันธกานต์ พานิชนอก

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงปยะณัฐ นำคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายศุภสันฑ์

โชติช่วงทวีทรัพย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายเจษฎา พลรักษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงยุภาพร นาลาด

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงอชิรญา เทียมแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงวรรณิศา ศรีชุม

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๓
นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๒๐
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๔
นางมะยุรี ตลอดไธสง

๑๑/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๕
นางละมัย พะนา

๐๓/๐๗/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๖
นายวัชรินทร์ โสลี

๐๔/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๗
นายวุฒิพงศ์ ยาวไธสง

๓๑/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๘
นางสายเปล ศรีนาเรียง

๒๙/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๐๙๙
นายสิทธิชัย ลตน้อย

๑๐/๐๑/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๐
นายสุนทร ศรีสุรักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๑
นางสุภาภรณ์ ยวงมณี

๑๖/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๒
นางสุรัตน์ ภาษี

๒๒/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๓
นายอัมพร เรืองศักดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๔
นางอัสนีย์ ตุ๋ยสีมา

๒๐/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๘๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๕
นางเกษณี สีผาย

๓๐/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๖
นางเย็นตา เอีอมทรุ่น

่

๐๗/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๗
นายไพทูล ศรีนาเรียง

๒๐/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต วัดอุทยาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายวุฒิชัย ร้อยแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงรัตนา วันทรวง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงพรทิพย์ วรรณวิจิตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายธีรภัทร เปะชาญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายภาณุพงศ์ เอียมบวร

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายอานัติ เล็งไธสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายศรัณยู พืนอินทร์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายกตัณณ์ วงศ์สกุลภักดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายภควัต ศรีเมืองเบ้า

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายศุภสัณฑ์ ภายไธสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายกิตติโชค สุพรรณพฤติ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงนุสรา นารีโภชน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงธีริศรา ธรรมกัณหา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงมัซสิพร ไชยคำภา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายจิราเจต เปรมไธสง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายธีระพาร์ นอกไธสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงกวินทิพย์ กรมไธสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายนิติศาสตร์ พุทไธสง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๖
เด็กชายทศพร ดวงแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายฤทธิเดช มาโพธิกลาง

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายณัฐพัฒน์ นุชไธสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๒๙
เด็กชายคุนาสิน บุไธสง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายทศพร ชอบช้าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายพีรพัตน์ สีอัดฮาด

๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายอรรถชัย ปนงาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงพลอยไพริน ลับไธสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงปาริชาติ อัญปญญา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงอภิญญา หาญสาริกิจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงอริสรา รสไธสง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงบัวตอง ลับไธสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงศิริลักษ์ บทไธสง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงใจดี มูลไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๐ / ๑๓๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายรัตนพล สียางนอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงปนิตา ศรีหามายา

๒๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงวิไลวรรณ เหรียญทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)

วัดธรรมประดิษฐ์  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา เทียนมิงมาตย์

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงสุตาภัทร สังฆะเวช

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงภาพิมล ตาไธสง

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงญานิกา ยาศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงลลิตพรรณ โคตะริยะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายอภินัทธ์ พุทธรา

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๔๙
เด็กชายกฤษณะ มาสงค์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงวีรวรรณ ฤทธิไธสง

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงสุชานันท์ สังฆะเวช

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงพรสุดา เทียนมิงมาตย์

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เปรียบสม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงทักษพร หมันอุตสาห์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายฐิติพล สังฆเวช

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายศุภณัฐ สังฆเวช

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายธีรเกียรติ พิศวงษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายนันทวัตร เศษไธสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงไอรดา งามเจริญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงอทิตยา นาลาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๑
เด็กหญิงนิศาชล แก่นแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๒
นางกาสี ดาษไธสง

๐๑/๐๙/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๓
นางณพรัตน์ รอมไธสง

๐๘/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๔
นางตัน ใจเทียง

่

๐๔/๐๔/๒๔๘๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๕
นายถวิล อินธิสาร

๑๖/๐๖/๒๔๘๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๖
นางถาวร เทียมทะนงค์

๐๖/๑๑/๒๔๙๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๗
นางทองมี มาตย์นอก

๐๓/๐๔/๒๔๙๐
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๘
นางบุญโฮม เตียงไธสง

๑๓/๐๕/๒๔๘๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๖๙
นางมณีรัตน์ บาลไธสง

๒๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๐
นางมี โสมไธสง

๐๔/๐๒/๒๔๙๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๑
นางรัชนีกร ประวะเสนัง

๒๕/๐๕/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๒
นางละมุล วรรณสุข

๑๓/๐๔/๒๔๙๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๓
นางวันทอง สถิตย์ไพบูลย์

๑๕/๐๔/๒๔๙๗

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๔
นางสงกา สงนอก

๐๖/๑๑/๒๔๘๘

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๑ / ๑๓๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๕
นายสมพงษ์ ไลไธสง

๐๘/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๖
นางสุพักตร์ วันทะมาตย์

๒๔/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๗
นางสาวอัจฉรา ดังไธสง

๒๗/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๘
นายเมฆ ดาษไธสง

๑๖/๐๙/๒๔๙๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๗๙
นางสาวเสาวรส พลแสน

๑๑/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๐
นางแสนสุข ศรีสร้างคอม

๒๕/๐๕/๒๔๘๐

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๑
นายกมล ชืนไธสง

่

๒๐/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๒
นายทรงศิลป พลแสน

๑๐/๐๕/๒๕๑๒

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๓
นางนิติยา เพ็งพาจร

๒๗/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๔
นายบุญเลิศ พลแสน

๒๗/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๕
นายประดิษฐ์ ศรีทอง

๐๙/๑๐/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๖
นางพรพรรณ บัวพงษ์ชน

๐๑/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๗
นางพัชนี พลแสน

๑๓/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๘
นางสาวศิรินันท์ เกษศรี

๐๘/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๘๙
นางอรอนงค์ สร้อยคำ

๒๙/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดท่าเรียบ วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายอภิวิชญ์ กรมไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๑
เด็กชายสันติ ดงแก้วมณี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายธนพัฒน์ คำชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงกัญยาพัชร กล้าดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงอภิญญา ตูบไธสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายจิรภาส หนังไธสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบุปผาราม วัดท่าเรียบ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมผา

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยินไธสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงจีรนันท์ ยุบไธสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงสัญจิตา ปฏิพันโด

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ล้อมพงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ กล้ากระโทก

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงณภาภรณ์ ตุพิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงปยะรัตน์ สายโรจน์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงมะลิวัลย์ บุญสวาย

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงลลิล ปุผาลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงสาวิตรี สีมาญา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงอติตยา พึงนำ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชา หมืนพรม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๐๙
นายธนากร เยียมไธสง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงกรพิน ศรีประชุม

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๑
นางสาวณัฐพิมล ตะทาดวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๒
นางสาวปยวรรณ เทียบปด

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงภัทรจิฬา วรรณโสภา

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๔
นางสาวยลกมล แพงไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๕
นางสาวรุ่งราตรี ชินจักร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงวลิน ปุราชะกา

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๗
นางสาวสุกัญญา บุญชม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๘
นางสาวอุไรรัตน์ นรชาญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงธารีรัตน์ อาตขันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงขนิษฐา หินชัยภูมิ

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๑
นางสาวผามาศ ชนะสัตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๒
นายขจรศักดิ

์

อินนอก
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๓
นายชนะศักดิ

์

มาสกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๔
นายชิษณุพงษ์ ประทุมเมฆ

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๕
นายเทวรักษ์ เกษีสังข์

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๖
นายวาคิน ทิรัมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๗
นายวิษณุ ปุผาทา

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๘
นายวีรยุทธ เยียมไธสง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๒๙
นางสาวเกษรินทร์ ตะโหนด

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๐
นางสาวชลธิชา พรมรัตน์

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๑
นางสาวพรทิพย์ ถนอมชาติ

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๒
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมหาพรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๓
นางสาวรุ่งทิวา โตนไธสง

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๔
นางสาวศรีสุวรรณ ปุลาโต

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๕
นางสาวศศิกานต์ เกาะกลาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๖
นางสาวสุกัญญา ปะการะโต

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๗
นางสาวสุดารัตน์ บินไธสง

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๘
นางสาวอนุสรา ถนัดไร่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๓๙
นางสาวเกจมณี เวียงแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๐
นางสาวนำทิพย์ คำมาพันธ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๑
นางสาวพลอยวริน ศรีจันทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๒
นางสาวรุ่งนภา มันยืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๓
นางสาวศิรินยา โมกไธสง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๔
นายมรุเดช จันทจร

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๕
นางสาวแพรพลอย ชนะสัตย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม วัดทรงสุวรรณ  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ สงโท

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายโชคชัย บุญสมร

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายศราวุฒิ สงโท

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา พรมรินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงวริสรา ชฎาชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๑ เด็กหญิงกาญจนประภา
พลมีศักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงสุมิตรา ขาวบุญมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงญาดา ดาหาร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๔
เด็กหญิงอัมพร ทองด้วง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายเอกพล ปลืมจิตร

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายพีรพงษ์ เชียรรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายณัฐพันธ์ มะโนภัย

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายณัฐกานต์ ปุลาโก

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายอัษฎา ซอมประโคน

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายวัฒนพงษ์ วงดีวี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงปนปก เชียรรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงพรรณภา อินทะรา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายธนบดี ตรีวิเศษ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๔
เด็กชายสหรัฐ จันทะโชติ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๕
เด็กชายอดิศร อุดมทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายธีระศักดิ

์

ปรือทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ ฟูกโคกสูง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๘
เด็กชายวัชระพงษ์ ถนอมสิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๖๙
เด็กชายนครินทร์ สืบเพ็ง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายธนศักดิ

์

เชียรรัมย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงสุวนันท์ หมายงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงศศินา บุญมัน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงกฤติยา โยทานันท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงอาริษา คำสุด

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายสัญญา พุทธศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๖
นางสาวสิริษร ประสาร

๒๗/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๗
นายอนวัชร เอ่นแคน

๒๓/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๘
นางอนัญญา รีด

๐๗/๐๘/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง วัดหัวช้าง  

บร ๔๖๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายวิวัฒน์ กระแสจันทร์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายชาญชัย ชินรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๑
เด็กชายสัญชัย แจ้งสนาม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงฉันทิสา ชะรินรัมย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงสุนิตา พระศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงจันทิราพร จริรัมย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงนุชนาด ใจทัศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ เกษศิริ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงสุวรรยา ยายิรัมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงพัชรี มาดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์มา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงเกษร สมทรัพย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงศุภาวรรณ บริสุทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๒
เด็กหญิงมินมะปราง สัตตาคม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ตลับทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา สถานสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงดวงใจ มาดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน วัดหนองนกเกรียน  

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงพรนภา ชินรัมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงชลธิชา ชาวสวน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงสุกัญญา วรรณคำ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงกันตนา บัวนิล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงจิดาภา ยีรัมย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงฤดี มะโนบาล

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายภูริ สายกระสุน

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายฉัตรชัย ยินดีรัมย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายวงศธร เกรัมย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายบุตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงอรวรรณ ยินดีรัมย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงลดาวรรณ อนาถเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงกชกร เพ็งพิศ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงสุนิสา ยินดีรัมย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๐
นางสาวสุวรรณี ชาวสวน

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วัดหัวช้างหนองเชือก

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงนิศาชล ก้านอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงอลิษา ยีรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายธนากร เชิดรัมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายชัชวาล เครือจันทร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงวรรณษา ยือรัมย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงพัชรี ยามดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงรจนา ยีรัมย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา ติงโหยบ

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยาง วัดสุกาวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงสุจิตรา ปูนา

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายสุรินท์ เทวีรัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงปานจารีย์ ตาแสง

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงพิมลรัตน์ กระแสโสม

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงสุพรรษา ตานิโก

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๔
นายทองพูน แซ่โล้ว

๐๑/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๕
นางศรีสุรางค์ แซ่โล้ว

๑๘/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ วัดโคกสิงห์  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายนวพล รำมะนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายสาทิศ ชุมสิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายบรีพัฒน์ หล่าธรรม

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงนริสา โคมทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ โชรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตรแจ้ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงวิมลรัตน์ พรมนัส

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงมณีพร เช่นรัมย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงศรัณยพร เช่นรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงวรรณภา พิสันเทียะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงสุนิสา บุญมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ ไพยรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ไชยรัมย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงสร้อยฟา สายกระสุน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงธนัญญา สำรวมจิตต์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงประภัสสร กระแสโสม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงอังคณา สนโศก

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงสุนันทา สายกระสุน

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๔
นายอนุศักดิ

์

กาดรัมย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายสันติภาพ พุฒเกิด

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๖
เด็กชายสรวิชญ์ สูงสุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายคมกริช อุ่มพิมาย

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายจิตติ เช่นรัมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงสุวนันท์ สบู่ทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงวรรณวิมล อุ่มพิมาย

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงสายฝน ศรีสันงาม

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงทิติญา พรมนัส

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงธนัฐชา ไชยลังกา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงวิภาดา แชะรัมย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงสุภาวรรณ พรมนัส

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงสุชาดา แก่นมาลี

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงกาญจนา ชึรัมย์

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา ละเมียด

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงสุกัญญา ปะการัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายทรัพย์เพิม

่

กองศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายนัฐพล โคตรพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงศุภาวดี เกตุบางลาย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชุมแสง วัดบ้านชุมแสง  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๓
นางกรรชลิตา สีหาวัฒน์

๑๔/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๔
นางจุฬาลักษณ์ ศรีพรหม

๒๔/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๕
นายนันทวิทย์ เรืองทองเมือง

๐๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๖
นางสาวนุชจิรา ศักแสง

๓๑/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๗
นางสาวปุลิน ปานทอง

๒๒/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๘
นายวินัย บุญโภค

๒๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๖๙
นางสมบูรณ์ ธรรมวิเศษ

๑๖/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๐
นายสุขสันต์ โสภาพูล

๑๑/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๑
นางอัจฉรา บุญโภค

๐๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านเสม็ด วัดศิริมงคลเสม็ด  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๒
นางกนกภรณ์ ชุ่มสีดา

๑๙/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๓
นายบุญถม ต่างใจเย็น

๑๔/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๔
นายบุญธรรม เยินรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๕
นางสาวปราณี มารังรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๖
นายปญญา บุญที

๐๑/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๗
นางพรนิภา นาเมือง

๑๖/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๘
นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริ

๐๒/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๗๙
นางเบญจวรรณ อาษากิจ

๒๘/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๐
นางแพรวนภา เวสะมูลา

๑๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนอนุบาลแคนดง วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๑
นายเข็มชาติ อนุไพร

๐๒/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๒
นางกรองแก้ว ตามสีรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๓
นายจักกฤษ ปะกิระเค

๑๗/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๔
นายธีรวุธ กาแดง

๒๒/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๗ / ๑๓๐

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๕
ว่าทีร้อยตรีวรวัฒน์

่

ประมาโย
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดบ้านงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงธมลวรรณ สร้อยเพ็ชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายปราการ แสงอรุณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สีแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายชวลิต ศรีสังข์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงศุภดา คูสำโรง

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายชญานนท์ สวนงาม

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงญาณินท์ กองไธสง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงนวีพร แสนสุดตา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ภูจันทึก

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงจารุภัทร สังสีแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน วัดโพธิทอง

์

 

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายจิรายุทธ ขาวงาม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายธนพล อาษาคำม่วง

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายพัชรพล คำทอน

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงสุพรรวษา ลีหล้าน้อย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายกำจร บ่อแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงปยาภรณ์ ลายสุขัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงนำทิพย์ สิทธิวงค์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายวัฒนา แกชวดดง

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายวชิราวุฒิ ลมไธสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายศรันย์ ลายสุขัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายวุฒิชัย ดูเชิดรัมย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายวิศวะ เหมทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงจิดาภา แกชวดดง

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงศิริวรรณ อันวิเศษ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงสิริวิมล มันเหมาะ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงศิริวรรณ เนืองบุญมา

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๒
เด็กชายฐิติวุฒิ บุญมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายณัฐพล จันทนัน

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายวัชระ บุญร่วม

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายธนกฤต มะหิงชารี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายธนกร มะหิงชารี

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายจักรภัทร แดงสีบัว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงกนกพร แก้วศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ นวนกระโทก

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงหนูทิพย์ บุพลับ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงวัลภา ศรีลาเลิศ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

คล้ายพันธุ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายภูธิป ประทุมรัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๔
นายนายศรายุทะ ชุ่มเสนา

๐๖/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๕
นายนายอดิศักดิ

์

แก้วประเสริฐ
๒๗/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๖
นางศิริวรรณ โสแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๗
นางสาวสายยนต์ สุดชนะ

๒๐/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๘
นายสุพัฒชัย แสนจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๒๙
นายอานนท์ นานรัมย์

๒๕/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๐
นายไกรสร แสงคำ

๒๖/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านยางทะเล วัดสว่างแคนทะเล  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๑
นายปยะณัติ เจริกรัมย์

๐๓/๐๖/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๒
นางศรินทิพย์ ทิพย์พิริยวิสิษฐ์

๒๗/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๓
นายสุริยา มณีวรรณ

๑๕/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๔
นางเบญจวรรณ ภูมิกอง

๑๗/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี วัดปาหนาม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงนิสา พรมริว

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายวิริยะ พิมวัน

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงสุจิรา เพชรกล้า

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายจีรพัฒน์ เยรัมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงแพรนวล ชารัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงมะปราง วงเวียน

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงอาทิตยา จำปานวน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงอรอนงค์ บุตรวงศ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๓
เด็กชายกฤษฎา ขอดคำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๔
นายกฤษฎา พละไชย

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๕
เด็กชายจิราพัทธ์ ทรัพย์สุขศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๖
เด็กชายวีราพงษ์ ทรัพย์สุขศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

กลืนกระโทก
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๘
เด็กชายสถาพรชัย กองไช

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงธัญญารักษ์ ธรรมมา

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงฟาสิริ ปติทะโน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงปยภรณ์ ขูสี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงเพชรลดา อุตอามาตร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงอรอุมา วงศ์วิลัยทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงรวิวรรณ์ จันทะโยธา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๙๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๕
เด็กหญิงชลธิชา บุญสุข

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงภัศณีย์ ชัยมัน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

บรรยง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทวงศ์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๕๙
เด็กหญิงศศินา อุปรา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายวิทวัส กลินหอม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๑
นางจันทร์ทิพย์ สิริบวรพงศา

๓๐/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๒
นายชาญยุทธ งามสะพรัง

่

๐๗/๐๔/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๓
นายณัฐพงศ์ ปดสำราญ

๐๖/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๔
นางสาวดวงกมล วรรณะวีระโชติ

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๕
นายทรงวุฒิ ใหญ่โสมะนัง

๑๑/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๖
นางธัญชนก สิทธนะ

๑๕/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๗
นางสาวธัญญรัตน์ ธานีพูน

๒๗/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๘
นางสาวพรสุดา อาษากิจ

๓๐/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๖๙
นางพิมพ์ภัทร ศิริพันขัน

๒๑/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๐
นางสาวศศิธร เจริญพันธุวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๑
นายศิริชัย จันทะขาล

๐๒/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๒
นางอุทุมพร ปริเตนัง

๐๗/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดวารีมุขาราม  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปเท่ห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงวรรณษา วรรณกาล

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๕
เด็กชายวรวุฒิ ศรีทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงนิจนรา ทองแม้น

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๘
นางสาวทัศพร ปูมสีดา

๑๙/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๗๙
นางนงนุช ชิณภา

๐๓/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๐
นายนพดล ชิณภา

๐๕/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๑
นางนวลอนงค์ ชูใส

๒๒/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๒
นางสาวนิตยา วรรธภานุ

๒๒/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๓
นางศุภรักข์ สุขเกษม

๐๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๔
นางสุกัญญา สิงหพีระกุล

๐๙/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๕
นายเทพนม ชิณภา

๐๔/๐๘/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา วัดหนองหญ้าคา  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ยาวาป

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายเอกราช จันทร์ผล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายภูธเนศ จุไธสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงสุพรรษา พรมอินทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๐ / ๑๓๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๐
เด็กหญิงกมลวรรณ กิงแก้ว

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แต้มพิมาย

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงทิพวรรณ จัดไธสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงศิริพร บุญที

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงศิโรรัตน์ ศรีภา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายภูมิพัฒน์ กลินภู่

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายศักดา นาคไธสง

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๗
เด็กชายศดานันท์ มาลานนท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๘
เด็กชายณัฐภัทร จูไธสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๔๙๙
เด็กชายฤทธิชากร

์

หนูแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เวียกไธสง

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงสมหญิง เต็มใจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายวีรภัทร ชำนาญสิงห์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงมาริสา ผาดไธสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ นามไธสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายศุภชัย ศรีภา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงจริยาภรณ์ จุไธสง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงปรัชญา ฤทธิทา

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงชลทิชา ศรีภา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายธาดา พรมรักษ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายสหรัฐ ศรีไพสนธ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา อ้นไธสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงนฤมล คุ้มกะฮาด

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา ผาดไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๔
เด็กชายภูวเนตร นกไธสง

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายนพรัตน์ สุดสังข์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายวรรณรงค์ บุญที

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงกีรติ จิตรนอก

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระบัว วัดสระบัว  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๘
นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๖๐/๓๕๑๙
นางอรอนงค์ พันธุ์วิเศษ

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

วัดหัวสะพาน  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๐
นางสาวสุพรรษา อินทา

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๑
นางสาวเกษฎาภรณ์ สายรุ้ง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๒
นางสาวอลิญา แสนกล้า

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๓
นางสาวนุภา แสนสุข

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๔
นางสาวชลธิดา จ๋องโปร่งแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๑ / ๑๓๐
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บร ๔๖๖๐/๓๕๒๕
นางสาวผกาภรณ์ บุตรสาร

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๖
นางสาวสุภาภรณ์ อาสาวิเศษ

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๗
นางสาวปนัดดา แสนสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๘
นางสาวจารุวรรณ์ วุฒิวงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๒๙
นางสาวศิริพร หลวงเท้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๐
นางสาวอรวี แสนรัมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๑
นายสรศักดิ

์

เพียขันทา
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๒
นายอดิศักดิ

์

ไกรสร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๓
นายสมมาตร ชินรัมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๔
นายฐาปกรณ์ เอียมรัมย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงฐิติวรดา ศรีลาไล

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงจินตนา สิงห์วงษ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงวารุณี พลกลาง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงกิตติมา พูนสังข์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๓๙
เด็กหญิงสร้อยสุดา ประเสริฐศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงชลิตา ดำเนตร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงปทมาพร หมันปอม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นฤชาติ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๓
เด็กชายศรชัย จีนเกา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๔
นางสาวสุธิดา แสงรัมย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายกิตติ คบทองหลาง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสิงห์วงศ์ วัดสิงห์วงศ์  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายภูวนัตถ์ ภู่มณี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงทิวากร กุยรัมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลกระสัง วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงศศิกานต์ กกรัมย์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลกระสัง วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงกรกนก ทองมัน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลกระสัง วัดท่าสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงณัฐธิดา วัตเวช

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๑
เด็กหญิงศุภวดี นุชาญรัมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายรณชัย บุญสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายวินิทร ภาระยาท

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงณัฐชยา หาสุข

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงศศิวรรณ ชัยสุวรรณ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายปานรวัฒน์ เรืองไกล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ ทาคำมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงกมลพรรณ พันธุ์ศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงภัทรามาศ ปยะกิจ

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงวสุธิดา นิโรรัมย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงวิภาวี กึนออย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงอพัชชา แปลงไล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา โกยรัมย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงนภัสสร บุญละขันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงสิริมา เสริมสิริ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายกฤษดา ลักษร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายณภัส ยอดสุรินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายธนทรัพย์ สำรวมจิต

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายมนตรี งามทวี

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงนัชชา คำเรืองสรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงพรพิลา พิลาดรัมย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงสิดาพร จอมรัมย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงอังศมาลี แก้วอำนาจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๔
เด็กหญิงณัฐสุวรรณ ไชยจันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงธาริณี ชัยสุวรรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๖
เด็กหญิงกันต์ฤทัย งามทวี

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๗
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ จำปาทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๘
เด็กหญิงเจนขวัญ เจริญรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงอุรวี ทองสุขดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ นะรารัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายศุภกร ดำรงค์เชือ

้

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายสรศักดิ

์

นิโรรัมย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ กางรัมย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงณัฐชา สืบสาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงณัฐญดา มงคลชาติ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงทิพยดา ผิวคำ

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงนันทกานต์ ละอองดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงปวริศา นิพลรัมย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงพนิดา ก่อแก้ว

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพรชิตา กุสะรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงพรรณพิศุทธิ

์

หฤทัยถาวร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงพิมพ์นารา สายน้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงศศิธร สังข์น้อย

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงสายธาร ตรวจมรรคา

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๓ / ๑๓๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงสุธาวี ตรวจมรรคา

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๖
เด็กหญิงสุรีพร เปนเครือ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงอมรวรรณ จิตสัตย์

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงอรทัย สุรินทราบูรณ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงอิสยาห์ ทองเหมาะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายวรเทพ จันทร์ดวง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงกนกพร จะเรศรัมย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงกนกพร สุขจันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิโสรัมย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงกัณฐิกา ขันทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงจินตหรา จารัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงฐานิกา ประเสริฐศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงณัฐนิชา พระพรหม

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงธนัชชา เดชเรืองงาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงธันย์ชนก เจริญผล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงนวพร เก็จรัมย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๑
เด็กหญิงนันทิชา เก็จรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงปริยาพร กำลังรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๓
เด็กหญิงพรพิมล เกิดบุตร

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงพัชรีพร ติดใจดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงพัสรา กะรัมย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงพิชชาภา แกมแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงภัทรประภา จงสู้

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงศิราพรรณ หวังทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงสุธิมา กำลังรัมย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เถายา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงอรวรรณ ได้ทุกทาง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายสุธิวัจน์ เพ็ชรเลิศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงกฤตพร ละอองดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงกันชพฤกษ์ ทะเรรัมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงจรรยพร เสียงวังเวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงชัญญานุช การกระสัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงธัญชนก วรรณวิจิตร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงนฤมล วาทิรอยรัมย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงนัฐนันท์ ชายทวีป

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงพัตรพิมล สุขสำราญ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงมณธิดา ผู้ดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงละอองดาว นิพรรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๓
เด็กหญิงวรรณพร สุดาใจ

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๔
เด็กหญิงศิริพร กองรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงสุธีธิดา แสงสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงสุพรรณษา จงกลาง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงอธิชา ระดมบุญ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงขวัญจิรา พะนิรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เจริญรัมย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ เสาร์ใช้

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงสุนิสา เรียงเพชร

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายธีรภัทร โกติรัมย์

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๓
นางสาวนุชนารถ ศรีอัดชา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๔
นางสาวบุญล้อม นุกิจรัมย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๕
นายสุรดิษ นิคงรัมย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๖
นางสาวธนพร สวินชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๗
นางสาวปยธิดา มังมี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๘
นางสาวสุดารัตน์ ศรีเกตุสาคร

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๔๙
นางสาวอัมพวัน พันธ์ศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๐
นายณัฐกิจ กระแสโสม

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายศักรินทร์ มูลดับ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๒
นางสาวชลธิชา สุทรงชัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๓
นางสาววิมลรัตน์ อินคงงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๔
นางสาวสุภาดา นิสัยดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๕
นายธวัชชัย ปานทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๖
นายพิเชษฐ์ ภาคเดียว

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๗
นายศราวุฒิ ช่อมะลิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๘
นายอนุชิต สมานสวน

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงแพรวมณี วาศรีคำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๐
นางสาวสุชาดา สัตตารัมย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๑
นางสาวสุพัตรา คิดกล้า

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๒
นางสาวกชกร สำรวมจิต

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๓
นางสาวสายสุนีย์ นำคำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๔
นางสาวปวีณา นิทะรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๕ / ๑๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๕
นางสาววาณิชชา สายชุมดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๖
นางสาวศุภพร แซ่ลิม

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๗
นางสาวสุจิตรา สุวินชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๘
นางสาวศิริลักษณ์ บรรดาดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๖๙
นางสาววรรณยุดา อพรัมย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๐
นางสาวลลิตา บุญต่อ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๑
นางสาวณัฐสุดา แสนกล้า

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๒
นางสาวพนาภรณ์ มีโชค

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๓
นายฐิติพงษ์ นุแรมรัมย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๔
นางสาวทิพย์สุดา แสนกล้า

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๕
นายธรรมรัตน์ นารัมย์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๖
นายมินทะดา กางรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๗
นางสาวชมพูนุช ช่วยจะโปะ

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๘
นางสาวณัฐมน ทองสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๗๙
นางสาวณาริฐา สดใส

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๐
นางสาววลัยลักษณ์ นิเรียงรัมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๑
นางสาวสุกัญญา นุกิจรัมย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๒
นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๓
นายสุรัตน์ แสวงดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๔
นางสาวเกศราภรณ์ จันทรเสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๕
นางสาวจิดาภา ดาราย้อย

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๖
นางสาวเบญจมาศ ฉัตรทัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๗
นางสาวมธุรดา การกระสัง

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๘
นางสาวรัตนากร สิทธิสังข์

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๘๙
นางสาววราณี มีโชค

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๐
นางสาวศิริวรรณ อัมภรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๑
นางสาวสุธิณี อุ่นใจดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๒
นางสาวอรพิน จริรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๓
นางสาวอรฤทัย ชมชืนชู

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๔
นางสาวอลงกรณ์ ตรวจมรรคา

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๕
นายธนพล พะนิรัมย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๖
นายปรเมศ ทองเกลียง

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๗
นายวศินชัย วงศ์ทองเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๘
นางสาวกัญญาณี สามิภักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๖๙๙
นางสาวจุฬาลักษณ์ อึงกล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๐
นางสาวดวงรัตน์ ทามแก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๑
นางสาวนภัสสร สมพรสิริ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๒
นางสาวเบญจมาศ เพประโคน

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๓
นางสาวศริญญา เสาวพงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๔
นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๕
นางสาวอาทิตยา ประสงค์ดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๖
นางสาวดวงชีวัน เทียมเลิศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๗
นางสาวปรีญาภัทร จุฬาลี

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๘
นางสาวสุดารัตน์ อินทร์รัมย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๐๙
นายฐาปกรณ์ เชือมาก

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๐
นางสาวนิตยา มันหมาย

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๑
นางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๒
นางสาวบังอร สุนโทรัมย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๓
นายวิทูร พิชนาหรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๔
นายอภิสิทธิ

์

ชาติรัมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๕
นางสาวขนิษฐา พิรองรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๖
นางสาวนิภาพร ถูกพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๗
นางสาวลำพูน หอมจันทร์

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๘
นางสาววรรณภา สุภาสัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๑๙
นางสาวอุไรวรรณ เสียงวังเวง

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๐
นายปริญญา ทานวัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๑
นายขรรคฤทธิ

์

นิพรรัมย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๒
นางสาวนิภาพร พัดรัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๓
นางสาวกัญชพร เดชผักแว่น

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๔
นางสาวพรพิมล ศรีสละ

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๕
นายสรรญ์เพชร เงางาม

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๖
นางสาวอิงอร นุชาญรัมย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๗
นายอภิสิทธิ

์

นุสรรัมย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๘
นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๒๙
นางสาวเขมิกา มิถุนาวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๐
นางสาวฉัตรลดา มาคะเต

๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๑
นางสาวนันทิกานต์ เรืองไพศาล

๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๒
นางสาวเปรมกมล สำรวมจิต

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๓
นางสาวพัชรีวรรณ พิสาดรัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๔
นางสาวมนสิชา ศรีชะอุ่ม

๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๕
นางสาวสุวรรณี คงเจริญ

๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๖
นางสาวหฤทัย บริสุทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๗
นางสาวอรยา พุธเลขา

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๘
นางสาวอุบลวรรณ เจนถูกใจ

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๓๙
นายกิตติพงค์ สุขสำราญ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๐
นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๑
นางสาวจิรัญญา มีอุดหนุน

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๒
นางสาวดวงหทัย จันทิยศ

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๓
นางสาวปภาณิน สุขสำราญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๔
นางสาวพรีม เกรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๕
นางสาวสิรินดา สุขจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๖
นางสาวศิริตา จริตรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๗
นางสาวสามิตา ปุรารัมย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๘
นายเกียรติศักดิ

์

นุสิทธิรัมย์

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๔๙
นายศักดินิยม

์

บุตรพราว

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๐
นางสาวขนิษฐา แสวงดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๑
นางสาวคุณามัย นุแรมรัมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๒
นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๓
นางสาวดาริกา บุญมาก

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๔
นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๕
นางสาวรัสรินทร์ วังใหญ่รัมย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๖
นางสาวชลนิสา กระแจะจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๗
นางสาวธิภาภรณ์ ยาตา

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๘
นางสาวปวีณา ทะเรรัมย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๕๙
นางสาวอาลิสา ตรวจมรรคา

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๐
นายนวรรศกรณ์ พระพรหม

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๑
นางสาวณัฐกานต์ ทีรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๒
นางสาวนฤมล เริกไชย

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๓
นางสาวนำฝน ชุนซา

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๔
นางสาวพัชรา วาศรีคำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๕
นางสาวมาลีวัลย์ ท้วมสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๖
นายศิวกร สัตตารัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๗
นายสุทัศน์ ไผ่แก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๘
นายสุริยา มาคะเต

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๖๙
นายอัจฉริยะ จริตรัมย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๐
นางสาวจินตนา จันทร์ศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๑ นางสาวพรรณประภา
ศิริสำราญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๒
นายกฤชณรงค์ โกติรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๓
นายสุรยุทธ หาสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๔
นางสาวนพเก้า เกยรัมย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๕
นางสาวภัทรวดี เข็มดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๖
นางสาววิยดา เช็มประโคน

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๗
นางสาวอรทัย กับรัมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๘
นางสาวจุฑาทิพย์ กองรัมย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๗๙
นางสาววิภาวี เล็งตามดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๐
นางสาวสุจิรา ดาทอง

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๑
นางสาวเสาวลักษณ์ คำสอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๒
นางสาวอินทิรา พรมสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๓
นางสาวจิรัชญา ยืนยง

๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๔
นางสาวธิดาพร เจริญรัมย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๕
นางสาวมัณฑิรา อะทอยรัมย์

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๖
นางสาวขวัญเรือน แก้วมรกฎ

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๗
นางสาววรรณิสา ตรวจมรรคา

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๘
นางสาววัชรีบุตร ชนะประโคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๘๙
นางสาวกมลชนก ลำประโคน

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๐
นางสาวพรนภา ยงยิงพูน

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๑
นางสาวสุมาลี ตุ้มทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๒
นางสาวมณีวรรณ เกรัมย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๓
นางสาวอภิญญา กางรัมย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๔
นางสาวฐิติชญา มีพร

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๕
นายศรายุธ ผลเจริญ

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๖
นางสาวซารีน่า ชาติภูมิ

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๗
นางสาวสายพิณ เกรนรัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๘
นางสาวสุนารี ศรีชมพู

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๗๙๙
นางสาวสุภัสสรา พะวิงรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๐
นางสาวชลดา เฉลิมพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๑
นางสาวดาวศุกร์ ก๊กรัมย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๒
นางสาวปทมาวรรณ หาสุข

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๓
นางสาวอรวรรณ สุขน้อย

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๔
นางสาวศิริวรรณ ดุลย์สุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๐๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๕
นางสาวนันทิกานต์ เกรัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๖
นางสาวเพชรา วาสะรัมย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๗
นางสาวศิริรัตน์ คงเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๘
นางสาวสุพัตรา เชือมาก

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๐๙
นางสาวทักษิณา นวนพริง

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๐
นายปวริศ เรืองรัมย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๑
นายภาณุพงษ์ เบ้าสอน

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๒
นางสาวทิราภรณ์ อะพรรัมย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๓
นางสาวปดิวรดา จอมคำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกระสังพิทยาคม วัดโนนเมืองไผ่  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายกฤษกร สุดชนะ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงขนิษฐา แดดลมรัมย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๖
เด็กหญิงจุฑาภัทร สิงห์ธวัช

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๗
เด็กหญิงจุธามณี สังสีแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๘
เด็กหญิงณภัทรา เขตแวงควง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๑๙
เด็กหญิงทักษ์สุดา บุญเศษ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงธนพร วังงอน

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๑
เด็กชายธนากร ธรรมบุตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๒
เด็กชายธนายุต เทียงไธสง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงนาตยา ทองแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงนิตยาภรณ์ ศรีภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๕
เด็กหญิงนุภาวดี พวงผกา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๖
เด็กหญิงปณฑิตา จิตรพิมาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ปดสำราญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร โพธิกลาง

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูเยียมจิตร

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายภูษณะ บุตรศรีภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงรัตน์ชนก อ่อนไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๒
เด็กหญิงวิภาดา จุนสำโรง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๓
เด็กหญิงว่านฤดี เนียมนวล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงศศินันทา เต็นรัมย์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงศิชาวินี สิมวงษ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ตะคอนรัมย์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๗
เด็กหญิงสุวรรณศรี จับไวดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายสุเมธ มีพิษ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงอภิญญา ทองโกย

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๐ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงอรกัญญา ช่วยรัมย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายเพ็ชรรัตน์ สอนไธสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายกรวิชญ์ นาคพิมพ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงกัญจนพร นากระโทก

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๔
นายกิตติพิชญ์ ไทยเจริญ

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๕
นางสาวชนาภรณ์ ศรีถาวร

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๖
นายชัยกร หลงรัก

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๗
นางสาวดาริกา ครุธตำคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๘
นางสาวตุลยตา ชัยมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๔๙
นางสาวนงนภัส บุญคุ้ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๐
นางสาวนริศรา พูนศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๑
นางสาวปณิดา กลมไธสง

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๒
นายปพน ควินรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๓
นางสาวประภัสสร ประโคทัง

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๔
นางสาวปยชาติ ตุใยรัมย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๕
นางสาวพรไพลิน บุญชอบ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๖
นางสาวพัชรพร โพธิกลาง

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๗
นายฟสิกค์ คำอุบล

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๘
นางสาวรติกานต์ อินมะณี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๕๙
นางสาวรัชพร ฝากไธสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงรุจยาภา ปลืมพล

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๑
นางสาวลาดาวัลย์ แก้วเก่ง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๒
นายศุภเทพ เดชกุลรัมย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๓
นางสาวสิริกร สีเขียว

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๔
นางสาวหนึงฤทัย

่

วงศ์สุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงอภิชญา ตอรบรัมย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๖
นายเทียนชัย ตรึกตรองรัมย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๗
นางสาวขวัญจิรา ทองดีนอก

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๘
นายชัยธวัช ภูพาดศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๖๙
นายณัฐพงษ์ สมร่าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๐
นายธนานนท์ เชียวการ

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๑
นางสาวนลิน บุญตาม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๒
นางสาวบุญสิตา รุ่งแจ้งรัมย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๓
นางสาวปณณิกา ทองภู

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๔
นางสาวปยธิดา เดิมทำรัมย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๕
นางสาวพันธิวา บุบพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๖
นางสาวมลธิลา วงศ์สุริยศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๗
นางสาวรจนา เอสะตี

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๘
นางสาวศศิวิภา สะทอนรัมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๗๙
นางสาวศิริยากร ตองติดรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๐
นางสาวสาธิญา มาครีม

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๑
นางสาวสุชานาถ ศรีพรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๒
นางสาวสุชานุช ศรีพรม

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๓
นายอภิสิทธิ

์

เจียมทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๔
นางสาวอังคณา บุบผาทาเต

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๕
นางสาวอัญมรี บุญครอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๖
นางสาวอาทิตยา จิตรรัมย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๗
นางสาวอารียาภรณ์ สังสีแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๘
นางสาวอาลิษา หอมมาลัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๘๙
นางสาวเกตุมณี ทำหนองพอก

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๐
นางสาวเปรมวดี บุญพร้อม

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๑
นายเอกณลิตร เฮพิมาย

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๒
นางสาวกรรณิการ์ รอบเขตรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๓
นางสาวกัญญา เผยไธสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๔
นายกิตติพงษ์ ตอรบรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๕
นางสาวกุหลาบ แก้วมะดัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๖
นางสาวจันทร์จิรา ตอรบรัมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๗
นางสาวจิดาภา วิเศษรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๘
นางสาวจิราพัชร ทองมา

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๘๙๙
นางสาวชุติกาญจน์ ดวงกระโทก

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๐
นางสาวณัฐนิตย์ บัณฑิตตา

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๑
นางสาวณัฐริกา ปกเสติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๒
นางสาวดรุณี ศรีแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๓
นายธวัชชัย ศักรบุตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๔
นางสาวธิติพันธ์ ลิอ่อนรัมย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๕
นางสาวนฤมล พลหนองหลวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๖
นางสาวนวินดา บุดทะสี

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๗
นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๘
นายนิวัฒน์ จันภิรมย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๐๙
นางสาวปภาวรินทร์

ประวงค์อานุภาพ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๐
นางสาวปาริฉัตร ปนะการัง

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๑
นางสาวภัทรวรินทร์ ลิไธสง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๒
นางสาวมณีวรรณ ตอรบรัมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๓
นางสาววงศ์ผกา ศรีทะวงศ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๔
นายวรพงษ์ โมสืบแสน

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๕
นางสาววรวรรณ พันธานี

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๖
นายวิจารณ์ สอนรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๗
นายวิทวัส ยวงมณี

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๘
นางสาววิลาวรรณ ศรีหริง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๑๙
นางสาวศตบงกช ตีทอ

๑๙/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๐
นางสาวศิริวรรณ ตุงไธสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๑
นางสาวสุทธิดา พรมจันทา

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๒
นางสาวสุนิดา สร้างนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๓
นายสุพรรษา อิงอ่อน

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๔
นายอนันต์ยศ สีละพันธ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๕
นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองติดรัมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๖
นางสาวอารียา คอนรัมย์

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๗
นายเชาวลิตร สมานมิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๘
นางสาวเพ็ญภรณ์ ตระกูลรัมย์

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๒๙
นายเรืองศักดิ

์

ชุ่มเสนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๐
นายเรืองศักดิ

์

พรมจันฑา
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๑
นางสาวกชกร เดิมทำรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๒
นางสาวขวัญนภา กองมูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๓
นางสาวจิรัชญา แตงกวารัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๔
นางสาวจิราพัชร ภูมรา

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๕
นายจิรายุ รวมธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๖
นางสาวจิราวรรณ ศรีสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๗
นายชิตพงษ์ เกิดสุข

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๘
นายณภัทร สว่างเนตร

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๓๙
นางสาวณัฐกาญจน์ จันเขียวเวียง

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๐
นายณัฐนันท์ สมร่าง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๑
นายธีรภัทร บุญที

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๒
นางสาวนงนุช ชิรัมย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๓
นางสาวนพมาศ เสาศิลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๔
นางสาวนุสรา มะลิรัมย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๕
นางสาวบุญสิตา ชึรัมย์

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๖
นางสาวปนิษฐา บุญมีมาก

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๗
นางสาวประกายรุ้ง ครองไธสง

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๘
นายพชร รัตนเกษม

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๔๙
นางสาวพรรณอร ทองโกย

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๐
นางสาวพรสุดา ตอรบรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๑
นางสาวพลอยงาม จวงจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๒
นางสาวพัชรีดา ลามัน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๓
นายพีระพัฒน์ ประดับศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๔
นายภูผา ช่วยไธสง

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๕
นางสาวมัณฑนา เปรืองนา

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๖
นายรตน รัตนเกษม

๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๗
นายรัชพล เทพเดช

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๘
นางสาวรุ่งอรุณ จูงสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๕๙
นางสาวลินดา วงศ์เวียน

๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๐
นางสาววรัญญา กงวน

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๑
นางสาววราภรณ์ ปจจัยเก

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๒
นายวราสิทธิ

์

เผือกพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๓
นางสาววัชราภรณ์ เพียงตา

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๔
นางสาววันนิศา ชะอุ่มผล

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๕
นางสาววิภาวรรณ มูลเทพชัย

๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๖
นางสาวศรสวรรค์ เทพราชา

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๗
นางสาวศศิธร ติดตารัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๘
นางสาวศศิวิมล บุตวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๖๙
นางสาวศีรณา นรินทร์รัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๐
นายศุภโชค แย้มศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๑
นางสาวสุทินา กงวิลัย

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๒
นางสาวสุธาวัลย์ ตุใยรัมย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๓
นางสาวสโรขา อันทุ

๐๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๔
นางสาวอธิตติยา ดินไธสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๕
นางสาวอรอนงค์ ชัยสูงเนิน

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๖
นางสาวอาทิตติยา เจริญทรัพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๗
นางสาวอาทิตยา ตุใยรัมย์

๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๘
นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๗๙
นางสาวเจนจิรา ตองติดรัมย์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๐
นางสาวเวณิการ์ คำด้วง

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๑
นางสาวแพรพราว แอ้นไธสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๒
นายโกศัลย์ มูลหา

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม วัดปาคูเมือง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๓
นายสุทัศน์ สุดประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๔
นางปานจิต โลหิตะ

๒๖/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๕
นางสายฝน พลอาษา

๐๘/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๖
นายเสาร์ สายรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโจด วัดบ้านโจด  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๗
นายศุภชัย ศรีระพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๘
นางสาวอินทิรา อะปะมายา

๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๘๙
นางสาวสุธิตา มัจจุราช

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๐
นางสาววรัญญา พิมพ์นนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๑
นางสาวดวงนภา ดาวเรืองรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมพรสำราญ วัดหนองขวาง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงสิริยากร พูนสม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงศิริกร ยะบุญมี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงศศิกานต์ อินทวงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงพรนภัส ปะเทสัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงสาวิตรี ริเดช

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงยุพา คะตะวงษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายปรมัตถ์ แพงนอก

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๓๙๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ปกโขมัง

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๐
เด็กชายวรวุฒม์ มุ่งดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงนันทิมา ชมพุต

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ ปะปุนไร่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายวิทยากร ปกเคทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงณัชชา มันคง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงวรรณิกา ปะวะศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบัวทอง วัดบัวทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๖
นายสมรัก ข่าขันมะณี

๐๓/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๗
นางพิสมัย ศิริจันทร์

๐๒/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๘
นางอนามัย บุญจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๐๙
นางสาวสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิ

๒๑/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๐
นางสาวนงลักษณ์ เชอรัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายเมธัส มังน้อย

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายอธิภัทร เดชกุลรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายภาคิน สวยรูป

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงณัชชา รืนรัมย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๕
เด็กหญิงพิมลพัทธ์ หมืนหาญ

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงอนัญญา เดชกุลรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงมุทิตา จันทาสี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงกมลธิดา เพิมศรี

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๑๙ เด็กหญิงสุรัตน์ติการต์
เยรัมย์

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๑
นายสุพล นันทะชาติ

๐๖/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านคูบัว วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๒
นางสาวนิภาวรรณ ศิริจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านสาวเอ้ วัดนาหลวง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๓
นายเกียรตินัย เหลาแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๔
นางนิลวดี บุตรศรีภูมิ

๒๔/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๕
นางสาวจิตติมา บุตรศรีภูมิ

๑๐/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๖
นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสง

๒๘/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๗
นางสมพร ทินวงศ์

๐๓/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๘
นางธนัญญา บุตรศรีภูมิ

๓๐/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๒๙
นายสุทิน จริยาโสวรรณ

๓๐/๑๐/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๐
นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรกล้า

๒๖/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๑
นางสาวอัญชลี สาระศรี

๑๘/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๒
นางอภิญญา เขียวอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๓
นางอรัญญา โคมร้าย

๑๖/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๔
นางนันธิกา ไปแดน

๐๑/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๕
นางสาวสุนิสา ตีชายรัมย์

๐๑/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๖
นางรัชดา สีทา

๐๙/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๗
นางวยุรา คำจันทราช

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๘
นางสาวธีราพรรณ แก้วลุน

๒๕/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๓๙
นางลัดดาพร ลาภใหญ่

๐๖/๑๐/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายอนุวงศ์ ศรีพลัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงปภารวี อาจเพียงรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ขุ่ยภูมี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงสุพิน ชุนรัมย์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ดาวไดรัมย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายชัยภัทร ทศภักดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายวีรวัฑฒก์ ปติสัตย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงชมพูนุช ลีเกศ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงลันตา แก้วบุตรดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงทรงอัปสร แตะอินรัมย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายพันธดนย์ ทองพรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ วัดศิลาเรือง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๑
นางสาวจันทิรา สิงห์ชัย

๒๓/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๒
นายบุญไล ศรีบาง

๑๙/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๓
นางวิไลวรรณ อภัยศรี

๒๔/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๔
นางสติยา ศิริถาวรวงศ์

๓๐/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๕
นางสาวกัญญาณัช สร้อยสด

๐๖/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๖
นายถวิล เดิมทำรัมย์

๒๖/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ วัดทุ่งสว่าง  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายจิรวิชย์ ชำรัมย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงญาณัจฉรา ปุริตังสันโต

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงอริสา ผิวหนองอ่าง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงภัทราพร สุทธะโส

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงอภิญญา ภูวงษา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงอรนรา เครืองพาที

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายวรเมธ ชะนอบรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงโยษิตา ยางศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๕
นายพันธวัช โสรกนิต

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๖
นายพงศกร ชะวูรัมย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๗
นายพลภัทร จันทร์ชัย

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๘
นางสาวพิชชาภา สุขหนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๖๙
นางสาวพรทิพย์ วรรณวิจิตร

๐๑/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง วัดหนองกระทุ่ม  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายพงศกร ศรีสรรค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทเล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จูกูล

๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงพรพิมล โคตรภูธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงอรกานต์ ปอมไธสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๕
เด็กชายวานิตย์ กองแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายปริวัฒน์ แสงเงิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

สุริชัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงวรรณพา บุญวิจิตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงสุภัสสร พันธ์ศิริ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงศิรีรัตน์ ฉิมพลีพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดเจริญสุข  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงลลิลทิพย์ พรมแสนสอน

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงปณิดา สายหยุด

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงรัชฎาภร ซุยโล้น

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายวุฒิชัย วงค์ทะปา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายดุรงค์ฤทธิ

์

ท้องถิน

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายสมพงษ์ ศิริชาติ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายยุทธนา พิลาวุธ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายรัชชานนท์ สีหาลุน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงวาสนา คุณชืน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงสายสวรรค์ กองคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายเป อ่อนศิลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายธวัชชัย สุขแสง

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๓
เด็กชายปรีชา สุระขันธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงกาญจนา กอสูงเนิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงกัญญาณี ธาโนสี

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงพรทิพย์ คนชัย

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงวรรณธนา สีหานาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงอารียา โพธิไข

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอารียา ทศไกร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายจักกฤษ์ พูสิริ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายธวัชชัย นะราสิทธิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถาวร วัดนิคมเขต  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๒
นายชญานนท์ กมลจิตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๓
นางสาวอินทิรา เกิดรัมย์

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๔
นางสาวปานขวัญ หมันนึก

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๕
นางสาววัสสิกา จันทร์สอน

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชำนิพิทยาคม วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ทองด้วง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านช่อผกา วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายธนพล ถินโคกสูง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายพงศธร หมันกิจ

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายพีระพัฒน์ สระศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายภัทรกร นามมันสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายอภิวัฒน์ จำเนียรกูล

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงเกศมณี ทองทับพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงจุฑามาศ จุ้ยแพ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์แจ่มภพ

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๕
เด็กหญิงสุธิตา ศรีเนาวรัตน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๖
เด็กชายนที ชิดเชิด

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงทองพร หลอดทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองปล่อง วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สมัยกลาง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงมุขดาวรรณ ยาสาไชย

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ เชิดกลิน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงญดาพร แก้วอำไพ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงเนตรดาว บุญทิพย์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๓
นายยศพงษ์ เสาวพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงพรรณวษา จำปารัตน์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงสวรส ทองแสง

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงรมย์ธีรา อุไรรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๗
เด็กชายพงศธร ศรีโสภณ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร พระนูมัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๒๙
เด็กชายพีรภัทร ทิศทะษะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โกเมน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงสุนิสา จ่ารัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงศศิมา ชาญชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลชำนิ วัดตาเหล็ง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงมนัญชยา เจริญรัมย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๔
เด็กหญิงจิราพัชร นุกาดรัมย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บำรุงราษฎร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายนันทวัช เจริญรัมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายธีรเดช เจริญรัมย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ จะแรมรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๓๙
เด็กหญิงจารุกร จะรอนรัมย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ตระกูลรัมย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๑
เด็กหญิงอรวรรณ จอยรัมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงทิพาพร สมหวังได้

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายวสันต์ บุญศรีรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงเมธาวดี นับถือสุข

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงจันฑกานต์ เจียนรัมย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงศรีสุดา ยุนิรัมย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงวิภาวี เจริญรัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงโฉมศิริ รอบแคว้น

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงมยุรี เจริญรัมย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายพิพัฒน์ อะโรคา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายศุภกร รอบแคว้น

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๒
เด็กชายรังสรรค์ อะโรคา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๓
เด็กชายปรัชญา เจริญรัมย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงศุทธินี เจริญรัมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๑๙ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงพิมดา ศิริพงษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงวรดา พันธ์โภคา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายผณิศวร พรมประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดปาเลไลย์  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ ด้วยงา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ชิวรัมย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายปริญญา แกมคำ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงจีระนันท์ ตรีวิเศษ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ มโนบาล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงอารีญา ขยันชุมนุม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงสุพรรษา กาละสีรัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงหฤทัย โทแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงอรสา ประเสริฐ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ชวมรัมย์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงสุพัตรา ศวงไธสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายเจตสิทธิ

์

คำศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงชิดชนก จันทร์กูล

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๑
เด็กหญิงเบญจมาพร รอบแคว้น

๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายพชรพล โฉมรัมย์

๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๓
เด็กหญิงชุติมา ชิวรัมย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๔
เด็กหญิงศุภรักษ์ สวนแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชูคะรัมย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๖
เด็กหญิงอังคราภรณ์ พนารินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงอังคณา ยิมรัมย์

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงขวัญใจ ยุดรัมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงวิภาภรณ์ สินนอก

๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงขวัญ อิมตะขบ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๑
นางสาวปาริฉัตร นิวาสรัมย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๒
นางสาวพัชรินทร์ เจียมรัมย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๓
นางสาวอรอนงค์ อนันตรัมย์

๑๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๔
นายวุฒิพงษ์ ช่วยพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๕
นางสาวพิรุณรัตน์ ฉวีรัมย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๖
นางสาวอภิญญา บุญครอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๗
นางสาวสุกัญญา รสหอม

๒๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๘
นายกฤชณัท ภัทรอาฒัยวัต

๑๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงสิริธาร สุขห่วง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๐ / ๑๓๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๐
นายศราวุธ รักธรรม

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๑
นายวัชรวิทย์ เรืองมนตรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๒
นางสาวนพเก้า อินทะโชติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๓
นางสาวนิตยา สวัสดีลาภา

๒๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๔
นางสาวบุษราพร ด้วยงา

๑๕/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๕
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณ์รัมย์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๖
นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๗
นางสาววิสสุตา ธิรอดรัมย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๘
นางสาวสายสุนีย์ ชูคะรัมย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๑๙๙
นางสาวสุริยาพร ภูอ่อน

๓๐/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๐
นางสาวเมษา ศรีวิชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๑
นางสาววีรดา ชมสำฤทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๒
นางสาวสุนันทา จูด้วง

๑๑/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๓
นายชัยพร ไชยสุวรรณ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๔
นางสาวโสริยา ยิมรัมย์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๕
นายอนันต์ เทวินรัมย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๖
นางสาวนิรชา พลหนองหลวง

๒๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๗
นางสาวพัชรี ปตยะโต

๐๘/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๘
นางสาวนิธพร ขจัดโรคา

๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๐๙
นางสาวสิริวิมล ทองแม้น

๒๐/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๐
นางสาวขวัญจิรา พึงหลุ่น

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดบ้านตะโคง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายธนา ยิมรัมย์

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงกัลยา ยามดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงกรรณิกา ชารัมย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน วิสัยเกตุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงมธุริน มีมาเน็ด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายองอาจ ชารัมย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงกัณทิกา ชำรัมย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงวนิดา อินทร์เสนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงสุนิตา จินาเคียน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงสิรินทรา ศาลาน้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงสุจิตรา นิลผาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ภูกองชนะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงอาทิตยา ถวิลรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายธนกร อินทรกำแหง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

วัดดงกระทิง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๑ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงอริสรา ถานะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๖
เด็กชายธาวิน วิสัยเกตุ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
วัดสระแก้วศิริวนาราม

 

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงพัชราภา ทินารัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงกัญญาภัค คงรัมย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๖๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงนัดดา พะเนิกรัมย์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วัดบ้านกระหาด  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายทินาคม ทองคำ

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุก วัดปลัดปุก  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๑
เด็กชายจีรพัฒน์ แก้วโก่ย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังหมวดมนต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายชินวัตร มุ่งพร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายครรชิต แจบไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๕
เด็กหญิงจิรนนท์ ปจฉิม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๖
เด็กหญิงชลลดา มะสา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมพล

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงภัทรธิดา คงพิมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๓๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ กันยารัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๐
เด็กหญิงสุธามาศ ตรงตามคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงนุชรดี ชินไธสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายสมชาย กว้างทะเล

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๓
เด็กหญิงชมพูนุช อินชาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๔
เด็กหญิงชนาภรณ์ พัดไธสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงศศิประภา จัตุรัส

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงชญานิษฐ์ หมวกสันเทียะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก วัดกุมภียาน  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายภูชิต ภูบาลชืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทไธสง วัดโพนทอง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงฐิติยา ดีมีชาติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๖๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงอรณิชา สวนสี

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงวรรณวิษา บุญมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๑
เด็กชายวิศิษฐ์ แก้วรักษา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

วัดแพงพวย  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงณัฐกมล บุญกองชาติ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายสุธาวิศน์ สองคร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงจีรนันท์ คงสนิทพะเนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงภัทรวดี กิจสีสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองทองลิม

่

วัดสุวรรณาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงอาทิตยา ธีลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม วัดหนองผักโพด  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายศิริมงคล นามลำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม วัดหนองผักโพด  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายอานนท์ อุทิรัมย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม วัดหนองผักโพด  

บร ๔๖๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ กำมะนาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม วัดหนองผักโพด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๒ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงจิรภิญญา ซึรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม วัดหนองผักโพด  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๑
นางศุภรา จันคลัง

๐๓/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองปลิง วัดบุพพาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงปาลิตา เปราะทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมารดาวนารักษ์ วัดโคกลอย  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายวรินทร ท่อมจันทึก

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงทิพปภา คงบุรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงบัวตอง จรจรรย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงรัตติกาล ไม้งาม

๐๗/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงศรัญญา สวยครบุรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงสลินทิพย์ วิลัยลัพ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงกชวรรณ ประจง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงรวิพร สมานผิว

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๑
เด็กชายชยากร บัวจะโปะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายกุลชาติ แรมพิมาย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงวัชรี สุขตระกูล

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายพิสิษฐ์กาล ผิวสำโรง

๑๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) วัดโคกมะม่วง  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๕
เด็กหญิงทิพย์สุดา บุตรทอง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงลักษิกา ละห้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๗
เด็กหญิงนัยนา โพธิขาว

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงนิภรณ์ ด่านกำมา

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๗๙
เด็กหญิงมัณฑนา ประทุมตรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงมณีนุช ภูวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงอริสา พงษ์ศิลา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงอิศราพร กาทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงวรรณวิษา อ้นประถม

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายปริญญา แก้ววิเศษ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๕
นายอภิวัฒน์ กาทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๖
นายสุภาพ เผ่าเวียงคำ

๑๙/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๗
นางละมัย บุญประสาท

๑๐/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๘
นางวิไลพรรณ แสนศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๘๙
นางโชติกา สกุลมหาบดี

๑๐/๐๘/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านปลืมพัฒนา

้

วัดเทพพัฒนา  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายพงศ์สนัน

่

โลกระโทก
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ คุตรสูตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงนฤมล นาคนางรอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงสุวรรณี ใหญ่กระโทก

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงวรรัตน์ ทองดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๓ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงปริญญา ชัยณรงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายจารุวิทย์ บ่อเพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงจรีรัตน์ วชิรวัฒน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๘
เด็กชายศุภชัย ดุษฎี

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงชุลีพร ลมกระโทก

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงเด่นนภา เกิดมงคล

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงเปรมฤดี ตากงูเหลือม

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงจันจิรา ชำนาญกิจ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๓
นางกันติชา อ่อนปะคำ

๑๖/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๔
นายนพศักดิ

์

มีภักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหินโคน วัดอัมพวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงภัณฑิรา โคตรศรีเมือง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงยุพิน นาคินชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๗ เด็กหญิงสุดปรารถนา
ดวงนิล

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ สิงห์ทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน กองสูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ อานไธสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงอารียา รักพลวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๒
เด็กหญิงภาณิตา ประกอบแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงนิราภร มงคลชาติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงสุทธิดา จีนรัมย์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงอริสา ศรีวงศ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงนาตาลี ยศเสถียร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงชนิภรณ์ ศรีทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงจุฬารัตน์ จงวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๑๙
นางแพรวนภา พุฒตาล

๑๖/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหูทำนบ วัดชัยมงคลวนาราม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายปญญาชน ดาดวง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงพรรณี รำมะนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองขาว

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงจิตตินี จันทะเสน

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงณัฐวิภา ชุ่มครบุรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงแก้วมณี บุญวอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงจันจิรา ประเมินชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงพัชรี เหล่ากอดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนำขุ่น วัดหนองนำขุ่น  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๘
นางทองติว เสาสุรินทร์

๐๑/๐๗/๒๔๙๐
โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๒๙
นางมณี ขันแดง

๒๑/๐๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๔ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๐
นายณรงค์ธรรม ธรรมธร

๓๐/๐๖/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๑
นายณรงค์ฤทธิ

์

ฉะอ้อนศรี
๐๒/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๒
นางปราณี บัวเรียน

๒๔/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๓
นายพัด เจริญศรี

๒๒/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๔
นายภาณุพงษ์ วงเวียน

๑๘/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๕
นายวรวิทย์ ศรีพุทธิรัตน์

๐๖/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๖
นายสมศักดิ

์

เอียมรัมย์

่

๒๕/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๗
นายอภิชาต ปยะกุล

๑๔/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๘
นายเลวัน ชมภูวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๓๙
นางเสาวภา เนียมเกตุ

๑๙/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๐
นายไกษร พิมพิสาร

๑๐/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทองหลาง วัดสระประทุม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงระวีพลอย หวนไธสง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๒
นางสาวกาญจนา นาคไธสง

๒๙/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๓
นางดวงใจ ฉาบไธสง

๐๙/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๔
นางสาวธนาวรรณ ประจุดทะศรี

๐๖/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๕
นางนิตยา หล้าคำคง

๒๖/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๖
นางประภัสสร ผาสุก

๐๘/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๗
นางปณทิตา ริงไธสง 

้

๒๖/๐๒/๒๕๐๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๘
นายพัลลภ นมัสไธสง

๒๐/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๔๙
นางพีระพร พลอยจะบก

๐๖/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๐
นางสาวมณีรัตน์ กลินต้น

่

๒๙/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๑
นายสมศักดิ

์

ศรีพฤกษ์
๐๓/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๒
นางสิริสุดา จักรไชย

๑๘/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๓
นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา

๒๙/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๔
นางสาวสุภาวรรณ คำพิลา 

๒๗/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๕
นายอภิชาต ประสิทธินอก

์

๐๕/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๖
นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ็ก

๒๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม วัดศรีสุธรรม  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๗
นางคำพัน บุตรไธสง

๒๕/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๘
นางจันทร์พร วิญญายงค์

๐๖/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๕๙
นายถวิล บุญมีปอม

๐๔/๐๒/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๐
นางทองสี ภูบาลชืน

่

๒๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๑
นายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี

๑๙/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๒
นายยุทธนา ภูบาลชืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๓
นายสมเดช เนียงไธสง

๑๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๔
นายอารมณ์ โพธิขำ

๐๙/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๕ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๕
นายเชิงชาญ ปญญา

๑๓/๐๖/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดสมณาวาส วัดสมณาวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๖
นายจำลอง รักเปา

๐๓/๐๔/๒๕๐๑ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
วัดวนาสันต์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๗
นางจุไรรัตน์ จันทะขาล

๑๗/๐๗/๒๕๑๙ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
วัดวนาสันต์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๘
นายทานิน จันทะขาล

๐๗/๑๒/๒๕๑๔ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
วัดวนาสันต์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๖๙
นายประดิสรณ์ จันทร์หยวก

๑๕/๐๓/๒๕๒๓ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
วัดวนาสันต์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายสุริยะ แตบไธสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ โลนไธสง

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงปานไพลิน วรรณา

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ ศิริมงคล

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงสิตานันท์ ศิริวงศ์พานิช

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงหงส์ลดา วาปโย

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๖ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
แตบไธสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงณัติยาภรณ์ ชัยรัตน์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงธมนวรรณ สิงหามาตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ ลิงไธสง

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงสุธิชา สงวน

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ วัดสุคันธารมย์  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงชไมพร นบนอบ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ผกา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงกัลยกร อ่อนวาที

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงพุธิตา ชวนกระโทก

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงแพรวา ตรีเมฆ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงวิกานดา ก้านจักร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงสุวรรณา ไกรแสง

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เณรธรณี

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงเกตุแก้ว พยายาม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงพรนิภา คำคูณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงจินดาภา วิมุจานนท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงจุฬาลักษ์ พยายาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงนริสรา มีพวงผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายภานุพงษ์ ไชโย

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงวาสนา ยวนเพ็ชร

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงสุธิดา เครือวัลย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงวลัยพร ศรีชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๘
นายเปรมปรีดิ

์

ตรีกูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๓๙๙
นายอนุชา พุทธิชาติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๖ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๐
นางสาวชฎาพร สุดประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ จ้อยหนองบัว

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๒
นายกุลภพ พรมพักตร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๓
นางสาวจิรารัตน์ ยาทา

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงไประมา ครองสุข

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๕
นายธีรภัทร หนาดทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๖
นางสาวปนัสยา อุตรวิเชียร

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๗
นางสาวปรางค์มณี ตรีกูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๘
นางสาวสายชล สมคะเนย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๐๙
นายอนุชา เจือจันทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๐
นางสาวสุอารี เหมือนปน

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๑
นางสาวสุธาทิพย์ ยมรัมย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๒
นางสาวนัฐติกา กลีบจันทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๓
นางสาวนนติยา เสียงลำ

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๔
นางสาวกชกร ดำปานดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๕
นางสาวกัญญารัตน์ สุระขันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๖
นางสาวกิตติญา บุญรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๗
นางสาวจันทร์จิรา นวลดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๘
นางสาวชลลดา ขันติวงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๑๙
นางสาวตยาคี พลลำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๐
นายธนาวุฒิ บานประโคน

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๑
นางสาวนฤมณ แก้วเข้ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๒
นางสาวปารวิตา วรรณทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๓
นางสาวปยธิดา คำโสภา

๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๔
นางสาวปยวรรณ ศรีพงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๕
นางสาวพิชญา นาราช

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๖
นางสาวชนากานต์ เหมือนพร้อม

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๗
นายสหรัฐ ลักษณ์พลวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๘
นางสาวสุธามาศ จันทร์บุปผา

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๒๙
นางสาวณัฐธิชา นาราช

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๐
นางสาวจิราภา อภัยจิตต

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๑
นายชัยวุฒิ วงค์ใหญ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๒
นางสาวทิพประภา ศิริชาติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๓
นางสาวแก้วมณี พิสัยพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๔
นางสาวศรินญา แทนจะโปะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๗ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๕
นางสาวเก็จมณี สรงสระ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๖
นางสาวณิชมน ยาทา

๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๗
นางสาววรัญญา แน้นกราย

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๘
นางฐาจิฬาพัส จิระวงศ์บุญภูงา

๒๐/๑๒/๒๕๑๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๓๙
นางวันเพ็ญ เต็งประวัติ

๐๗/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๐
นายวิขาญ ฉิมพลีพันธ์

๑๒/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๑
นายอภิรักษ์ สุขบรรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๒
นางสาวอุทัยวรรณ์ เบญจศาสตร์

๓๑/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนพนมรุ้ง วัดประชานิมิต  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงพูนศรี ทามี

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงณัฐภรณ์ ขามกิง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงอรทัย ชุมจันทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงอนุธิดา แพทย์มด

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายอัครพงษ์ เงางาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๘
เด็กหญิงวิภาวี ใจดี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายนาทวี เสประโคน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงมินธิกา น้อยพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงนมลชนก น้อยพรม

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ บึงอำพันธุ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงขนิษฐา ชัยสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๔
เด็กชายอาทิตย์ สุชัยราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๕
เด็กชายวิทวัส รุมชะเนาว์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงจุติมาพร บุญสอน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงสุพัตตรา ภูมิศาสตร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงรุจิรา แสนบุดดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงวิจิตรา ใจเพชร

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จัดรัมย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ วัดดอนมนต์  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงมลธิชา โพยนอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม วัดโพธิงาม

์

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๒
นางประคองณัฐ แสนสนาม

๒๘/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโนนค้อ วัดประชาบูรณะ  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายวรัญู โมรารัมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายธนายุต สงัดรัมย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงพรทิพย์ ช่วงรัมย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงณัฐพร แม้นรัมย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงชลธิชา ศิขินารัมย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ผกา สีชาดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๖๙
เด็กหญิงธิดา ยอดจงรัมย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดบุรีรัมย์  ๑๒๘ / ๑๓๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงเรวดี ชะรองรัมย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายทิชานนท์ กองรัมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๒
เด็กหญิงรติมา เจียมจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๓
นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์

๒๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๔
นายอุดม บุญเสน่ห์

๓๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๕
นายเอนก เอการัมย์

๐๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองการะโก วัดเทพทราวาส  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๖
เด็กหญิงอรจิรา ชุมเสนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงวารินทร์ วรรณคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงอภิสรา บุญเศษ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขหนา

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๐
นางสาวสุกัญญา วารีรัมย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๑
นางสาวเยาวลักษณ์ บูรณ์เจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๒
นางสาวแพรวนภา เรืองรัมย์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๓
นางสาวกัญญาณัฐ หารชนะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๔
นางสาวปวีณ์ธิดา อุตส่าห์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๕
นางสาวรัตนา ฝอยทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๖
นางสาวอัญมณี แก้วนอก

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๗
นายชญานนท์ เกตุโข

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๘
นางสาวณฤทัย บำรุงธรรม

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแคนดงพิทยาคม วัดอนามัย  

บร ๔๖๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงบุษบา วิเศษสัตย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงวรัญญา กระแสโสม

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๑
นางสาวอาภาภัทร ใหมเกิด

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๒
นางสาวเยาวณี นามวงศ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๓
นางสาวอวัสดา สละเต็ม

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๔
นางสาวกาญจนา วงค์สุโพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๕
นายวารินทร์ กลิมเนียม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงพลองพิทยาคม
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๖
นางสาวนิตยา คุ้มเขว้า

๒๙/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านดงพลอง
วัดประชาชาติดงพลอง

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เปรืองไร่

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงนิตยา รัตนนท์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๔๙๙
นางสาวอภิญญา แสนบุตรดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๐
นายอภิเชษฐ์ กิมัง

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๑
นางสาวอัญรัตน์ สุวรรณะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๒
นางสาวสุปราณี เหล่านอก

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๓
นายสหัสวรรษ คนชาญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๔
นายอนุชิต ไสวงาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๕
นางสาวดวงฤมล กล้าพิมาย

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๖
นางสาวสุกัญญา มีสะอาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๗
นางสาวชลธิชา ดาราคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม วัดโนนงิว

้

 

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงนฤมล รุ่งสูงเนิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงอริศรา บุษยาพงพันธุ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงสายฝน สายทอง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๖๐/๔๕๑๑
นายสุรศักดิ

์

ยิมรัมย์

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๖๐/๔๕๑๒
นายชาญชัย กระรัมย์

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา วัดหนองหว้า  

บร ๔๖๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงอทิติยา ปานงูเหลือม

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

บร ๔๖๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายวันชัย คำมีขาว

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาระแนะ วัดศรีทายาท  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
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